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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кажуть, що все нове — це добре
забуте старе. Звичайно, не все, але
в підходах до питань оподаткування деяких видів доходів працівників чи їх відображення у звітності,
справді, дещо повторюється.
Минулого місяця на бухгалтерських форумах та в соціальних мережах вкотре активно обговорювали «нововведення» від податківців
(с. 91): якщо працівник витратив
на потреби підприємства власні
кошти, то із суми відшкодування
слід сплачувати ПДФО. Під новиною — кілька сотень обурливих
коментарів, але аргументи «проти»
виглядають не дуже переконливо. Інформацію візьміть до уваги
(с. 77), але ця проблема зникне так само, як і у попередні рази.
Пенсійний фонд також непостійний у деяких питаннях, що
стосуються відображення у звітності з ЄСВ окремих видів доходів найманих працівників (с. 81). Будемо сподіватися, колись
такі питання все ж знайдуть своє відображення в інструктивних
матеріалах на цю тему.
Періодично повторюється питання щодо врахування у складі
мінімальної зарплати сум індексації. Згідно із Законом про оплату
праці, як зазначає Мінсоцполітики (с. 7), все правильно. Але для
чого тоді Закон про індексацію?
Такі риторичні запитання можна ставити й надалі, але тенденція, як свідчать результати роботи прямої лінії редакції журналу,
така, що чим рідше вносяться зміни в законодавство, тим простіше
стає працювати, під час вирішення спірних питань виробляється
усталена практика, що влаштовує всіх… аж доки знову хтось не
починає перечитувати нормативні документи.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак
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Пароль для прямої лінії —
відповідь на запитання консультанта
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА № 4 квітень 2018
Моніторинг
5

Огляд змін за березень

Пряма лінія
8	Надання відпустки перед звільненням
авансом

9	Обрання назв посад у порядку
підлеглості

10	Право оператора котельні
на матеріальну допомогу

12	Сплата ПДФО за працівників,
які працюють у регіонах

13	Працівник-військовослужбовець

перейшов на службу за контрактом

14	Надання допомоги від ФСС

на поховання батька працівника

14	Дата звільнення працівника
за власним бажанням

15	Розрахунок вихідної допомоги
за неповного робочого часу

16	Звільнення після «декрету»

Трудове право
Галина Фольварочна

21	Звільнення директора:
чи потрібен наказ
і хто його видає

Під час звільнення директора, як і під час його призначення, найпоширенішою є практика видання
на підприємствах наказу про його звільнення чи
призначення, що підписується ним же. Проте виникає питання, чи потрібний наказ, адже згідно
з документами директор перебуває у трудових відносинах з власником (засновником) підприємства.
Чи наказ може підписувати власник? Міркування
щодо потреби такого наказу — в статті
Алла Рибінцева

28	Аліменти: утримано більше,
ніж належить

Якщо бухгалтерія припускається помилок під час нарахування чи оподаткування зарплати, то проблем
у відносинах з працівниками в ході їх виправлення,
як правило, не виникає за умови, що помилка
вчасно виявлена й працівнику пояснили, чому
є зайві нарахування чи утримання. А чи так само
все просто, якщо з працівника за виконавчим листом утримано більше аліментів, ніж передбачено?
Як повернути працівнику надміру утримані кошти і
хто це має зробити?

і «дотяжка» ЄСВ

16	«Дотяжка» ЄСВ за наявності
прогулів

Вебінар
17	Перевірки з питань дотримання
законодавства про працю

Під час вебінару було розглянуто питання проведення перевірок з питань дотримання законодавства
про працю. Публікуємо відповіді на запитання, що
надійшли під час вебінару

Алла Рибінцева

30	Матеріальна допомога

на оздоровлення як спадщина
померлого працівника
Підприємство, працівник якого помер, провело
остаточний розрахунок щодо нарахування зарплати
й компенсації за невикористану відпустку по день
смерті та виплатило ці суми дружині покійного. Ніби
нічого незвичного — такий же розрахунок, як і за
звичайних умов звільнення, коли б не одне «але»… За
умовами колективного договору всім працівникам
виплачується матеріальна допомога на оздоровлення. Чи потрібно було виплатити дружині покійного
працівника ще й цю матеріальну допомогу?

ЗМІСТ

№4 (141) квітень 2018

Організація
й адміністрування праці

Галина Фольварочна

57	Працівник звільняється:

визначаємо дні
невикористаної відпустки

Станіслав Соломонов

33	Ненормований робочий день:

У разі звільнення працівника важливо правильно
визначити кількість днів невикористаної відпустки
для виплати за неї компенсації. Цей процес ускладнюється, якщо працівники використовують відпустки
частинами. У статті розглянуто практичну ситуацію,
яка й допоможе вирішити це питання

регуляторні та практичні
аспекти

Ненормований робочий день — це один з факторів
ефективності трудового процесу для керівників,
професіоналів, фахівців, технічних службовців, а також для водіїв автотранспортних засобів. У системі
регулювання трудових відносин наявна нормативна
база щодо ненормованого робочого дня не відповідає широті застосування цього режиму робочого
часу, адже розроблено лише рекомендації з питань
надання відпусток у разі роботи з ненормованим
робочим днем, а не умов його застосування, обліку
робочого часу тощо. Про регуляторні положення
режиму роботи з ненормованим робочим днем і
застосування цих положень на практиці — в статті

Станіслав Соломонов

59	Надбавки професіоналам:
порядок встановлення

Читачі часто запитують: які критерії, умови та порядок
встановлення надбавки за складність, напруженість
у роботі керівникам, професіоналам і фахівцям? Що
особливого має бути в їх роботі, щоб виникло право
на таку надбавку? У статті уточнюються положення
про встановлення окремих надбавок з використанням нормативних матеріалів, практичних розробок
і раціональних підходів

Станіслав Соломонов

49	Зниження тарифних ставок
(окладів): нормативні
та практичні аспекти

У разі погіршення фінансового становища підприємства зниження тарифних ставок (окладів)
усім працівникам може стати крайнім заходом для
скорочення виробничих витрат. Це рішення слід підготувати так, щоб зниження тарифних ставок (окладів)
з розумінням приймалося трудовим колективом
підприємства і в той же час не порушувало норм
трудового законодавства. Про те, як це зробити,
які локальні документи слід підготувати підприємству — в статті

Оплата праці
Ніна Підлужна

53	Індексація та компенсація
грошових доходів

У статті розглянуто питання індексації доходів громадян у квітні 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

Олена Морєва

65	Виплата зарплати бухгалтеру

з урахуванням навантаження
У централізованій бухгалтерії управління освіти
і науки бухгалтер працює на 1,5 окладу. Чи можна
за рахунок вакантної посади бухгалтеру встановити
доплату за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт? Чи зберігається
в такому разі доплата до розміру мінімальної заробітної плати?

Запитання – відповідь

68

Індексація зарплати сумісників

Облік і податки
Ірина Красовська

69	Фінансова допомога
працівнику: облік та
оподаткування

Інколи працівники змушені звертатися до роботодавця за додатковою фінансовою допомогою. У статті розглянуто, якою може бути така допомога, як
правильно оформити її надання та оподатковувати
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Дмитро Кучерак

Запитання – відповідь

кошти: чи оподатковувати ПДФО

90	Оплата листка непрацездатності в разі

77	Придбання ТМЦ за власні

Бухгалтери вкотре активно обговорюють «нововведення» від податківців: чи слід сплачувати ПДФО
із суми відшкодування, якщо працівник витратив
на потреби підприємства власні кошти. Так це чи
ні — розглянуто в статті

Офіційна думка
Роз’яснюють фахівці ДФСУ

79

 податкування загальної суми
О
вартості навчання

80	Відшкодування перевитрат
за відрядженням

Пенсійне та соціальне
забезпечення
Валентина Боршовська

81	Суміщення та сумісництво:
заповнюємо таблиці 5
та 6 звітності з ЄСВ

Як заповнювати таблиці 5 та 6 звітності з ЄCВ, якщо
працівник протягом одного місяця працював у того
самого роботодавця спочатку за основним місцем
роботи, а потім за сумісництвом? Які особливості
заповнення таблиць 5 та 6 звітності з ЄCВ, якщо
працівник суміщає посади? Про це та інше — в статті
Ольга Гуменюк

84	«Лікарняні»: премії та неповний
розрахунковий період

Під час нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності нерідко виникають труднощі з обчисленням середньої зарплати в разі неповного
розрахункового періоду, в т. ч. за наявності в ньому
одноразових заохочень. Про це — в статті

звільнення працівника

Документи для роботи
91	Щодо оподаткування власних коштів

працівника, витрачених
на придбання ТМЦ
	Індивідуальна податкова
консультація ДФСУ від 23.02.2018 р.
№ 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

92	Щодо оподаткування ПДФО витрат,

відшкодованих учасникам форуму
	Індивідуальна податкова
консультація ДФСУ від 11.12.2017 р.
№ 2919/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

93	Щодо надання соціальної додаткової

відпустки на дітей з початку року
	Лист Міністерства соціальної політики
України від 06.02.2018 р.
№ 203/0/101-18/284

Довідкова інформація
94	Календар бухгалтера
по зарплаті

95	Перелік посад і робіт,

що заміщаються або
виконуються працівниками,
з якими підприємством,
установою, організацією
можуть укладатися письмові
договори про повну
матеріальну відповідальність

МОНіТОРИНГ законодавства
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Новий Закон про ТОВ
Закон від 06.02.2018 р.
№ 2275-VIII

Ухвалено новий Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який визначає правовий статус товариств
з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та товариств з додатковою
відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення,
права та обов’язки їх учасників. Закон встановлює права та обов’язки
учасників товариства, корпоративний договір, безвідкличну довіреність з корпоративних прав, умови створення товариства, визначає
його статут, переважне право учасника товариства, особливості
звернення стягнення на частку учасника товариства тощо. Закон
не набрав чинності. Він набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування, крім частини другої ст. 23 цього Закону, яка набирає чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом.
З набранням чинності цим Законом втратить чинність Закон України
«Про господарські товариства» у частині, що стосується товариств
з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Зміни в Порядку № 1078
Постанова
від 28.02.2018 р. № 141

Внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078, які обумовлені змінами в пенсійному забезпеченні
та виплаті деяких видів соціальних допомог і страхових виплат,
що мали місце минулого року в ході так званої пенсійної реформи. Стосуються вони насамперед порядку індексації таких виплат.
У порядку індексації доходів працюючих громадян змін не відбулося.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Придбав ТМЦ за власні кошти — сплати ПДФО
Індивідуальна податкова
консультація
від 23.02.2018 р.
№ 765/6/99-99-12-02-03-15/
ІПК

Роз’яснюється, що якщо працівник придбав товари для потреб
юридичної особи за рахунок власних коштів,тобто юридична
особа (роботодавець) попередньо не видавала коштів під звіт, то
сума коштів, виплачених такій фізичній особі за вказані товари,
включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується ПДФО та ВЗ на
загальних підставах.
Детальніше — на с. 77 цього номера журналу
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Нарахування ЄСВ представництвами нерезидентів
Індивідуальна податкова
консультація
від 16.02.2018 р.
№ 643/6/99-99-13-02-03-15/
ІПК

Роз’яснюється питання щодо нарахування ЄСВ у разі нарахування
та виплати заробітної плати іноземним громадянам, які працюють
у представництві іноземної компанії, розташованої на території
України. Повідомляється, що оскільки на іноземних громадян, які
працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих
на території України, не поширюються норми ст. 253 КЗпП, то вони
не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню. Відповідно зазначені представництва не є страхувальниками для іноземців у разі нарахування та виплати їм на території
України доходу у вигляді заробітної плати.

Оподаткування витрат на атестацію
Індивідуальна податкова
консультація
від 19.02.2018 р.
№ 674/6/99-99-13-02-03-15/
ІПК

На думку ДФСУ, вартість атестації працівників, яка проводиться за
рахунок юридичної особи (роботодавця) з метою оцінки відповідності
професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим
обов’язкам, включається до їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як додаткове благо та оподатковується ПДФО
на загальних підставах. На жаль, не знаючи «фактичних обставин,
викладених у листі», важко охарактеризувати цей висновок, проте
до уваги його варто взяти. На тему, що таке додаткове благо та як
його відрізнити від недодаткового блага — див. журнал «Заробітна
плата» № 3/2018, с. 63.
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Розроблення професійних стандартів
Наказ від 22.01.2018 р.
№ 74

Затверджено Методику розроблення професійних стандартів. Її
розроблено на виконання норм Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів, затвердженого постановою КМУ
від 31.05.2017 р. № 373. Ця Методика визначає загальні вимоги до
розроблення професійних стандартів з метою надання методичної
допомоги роботодавцям, їхнім організаціям та об’єднанням, галузевим (міжгалузевим) радам, центральним органам виконавчої
влади, науковим установам, іншим заінтересованим суб’єктам
у забезпеченні єдиного підходу та дотримання об’єктивності під
час розроблення професійних стандартів та забезпечення якості
проведення їх перевірки.

Включення «дитячих» відпусток до графіка відпусток
Лист від 06.02.2018 р.
№ 204/0/101-18/284

Роз’яснюється, що Законом про відпустки не передбачено вимоги
визначати період надання «дитячої» відпустки у графіку відпусток.
У той же час, на думку Мінсоцполітики, для уникнення накопичення
таких відпусток і раціонального планування роботи підприємства
сторонам трудового договору все ж доцільно погоджувати їх надання окремим рядком у графіку відпусток.
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Компенсація за роботу в неробочий день
Лист від 12.02.2018 р.
№ 238/0/101-18/284

Роз’яснюється, що якщо працівник працює один день на тиждень
(неповний робочий час), в разі його залучення до роботи в інші
дні (вільні від роботи) така робота оплачується або в подвійному
розмірі, або надається день відпочинку.

Повідомлення працівника про суму зарплати
Лист від 20.10.2017 р.
№ 262/0/101-17

Розглянуто питання, в який спосіб та за якою формою роботодавець
може повідомляти працівника про належні йому суми зарплати до
виплати та відрахувань з них. Повідомляється, що відповідно до
ст. 30 Закону про оплату праці під час кожної виплати зарплати роботодавець повинен повідомити працівника про дані, що належать до
періоду, за який провадиться оплата праці, зокрема, загальну суму
зарплати із розшифруванням за видами виплат, розміри і підстави
відрахувань із зарплати, а також суму, що належить до виплати. Однак чіткої форми (виду) такого повідомлення нормативно-правовими
актами не встановлено. Як правило, на підприємстві працівнику під
час виплати зарплати надається розрахунковий лист про дані щодо
сум, які належать йому до виплати, та відрахувань з них. Водночас
законодавством не передбачено заборони в разі погодження працівника на надання йому інформації про розмір його зарплати на
вказану ним електронну адресу. Недотримання цієї норми Закону
належить до інших порушень трудового законодавства.

Індексація та «мінімалка»: включати не можна не включати
Лист від 07.02.2018 р.
№ 5/0/66-18

Розглянуто питання врахування у складі мінімальної зарплати сум
індексації. Зазначається, що всі інші складові заробітної плати,
які не перелічені в частині другій ст. 31 Закону про оплату праці,
у т. ч. сума індексації, мають враховуватись до розміру мінімальної
заробітної плати. При цьому визначено, що розмір заробітної плати
працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не
може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Якщо
нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну
норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до
рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно
одночасно з виплатою заробітної плати. Не будемо вдаватися
в полеміку з цього питання, зазначимо лише, що відповідно до ст. 1
Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ індексація грошових доходів населення — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими
актами України механізм підвищення грошових доходів населення,
що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Якщо індексацію включати до
складу мінімальної зарплати, то працівник весь час отримуватиме
мінімальну зарплату (змінюватиметься лише розмір доплати до її
рівня), то в чому ж тоді полягає «часткове або повне відшкодування
подорожчання споживчих товарів і послуг»?
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Своє запитання
ви можете поставити,
зателефонувавши
на пряму лінію
«Запитання — відповідь»:

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

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

Надання відпустки перед
звільненням авансом
Працівниця виходить з відпустки
для догляду за дитиною й одразу
хоче скористатися своїм правом на
щорічну відпустку тривалістю 25 календарних днів, а після її використання звільнитися останнім днем відпустки. Однак
ці 25 днів відпустки додають ще стажу на
2 календарних дні відпустки. Чи можна їй
надати відпустку на 27 календарних днів та
звільнити в останній день відпустки і вже
не проводити з нею жодних розрахунків
у день звільнення?
Стаж роботи для виникнення права
на щорічну основну відпустку визначається відповідно до частини першої
ст. 9 Закону про відпустки, згідно з якою до
нього зараховується час, коли працівник

фактично не працював, але за ним згідно
із законодавством зберігалися місце роботи
(посада) та заробітна плата повністю або
частково (у т. ч. час оплаченого вимушеного
прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).
Оскільки за особою, яка перебуває у щорічній відпустці згідно зі ст. 2 Закону про
відпустки, зберігається на її період місце
роботи (посада) та заробітна плата (відпускні), цей час зараховується до стажу, що
дає право на щорічну відпустку.
Зважаючи на це, період перебування
працівниці у щорічній відпустці тривалістю
25 календарних днів дає право ще на 2 календарних дні щорічної відпустки. Розрахунок
можна зробити скориставшись формулою:
24 ÷ (365 – 11) × 25 = 1.69 ≈ 2.
Щодо надання щорічної відпустки тривалістю 27 календарних днів слід зауважити,
що прохання про надання відпустки саме
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такої тривалості має бути викладене в заяві
працівниці, і вже за цією підставою відділ
кадрів може готувати проект наказу про
надання відпустки. Зрозуміло, що наданню
відпустки такої тривалості передує рекомендація відділу кадрів про її використання,
адже працівник зазвичай не володіє цією
інформацією.
Якщо працівниця візьме до уваги таку
рекомендацію, наказ про її звільнення не
міститиме пункту щодо виплати грошової
компенсації за не використані нею дні щорічної відпустки згідно зі ст. 24 Закону про
відпустки та ст. 83 КЗпП.
Нагадаємо, що заява й наказ про надання
відпустки та заява й наказ про звільнення
мають бути окремими, оскільки термін зберігання таких наказів відрізняється.

Обрання назв посад в порядку
підлеглості
Підприємство розробляє новий
штатний розпис. Створюється відділ маркетингу на чолі з керівником, якому підпорядковуватимуться менеджери. Керівництво наполягає, що мають
бути такі посади, як «Начальник відділу
маркетингу» та «Менеджер з маркетингу». Але посада керівника має код 1233,
а менеджера — 1475.4. Посада керівника
і посада менеджера — це керівні посади
згідно з їх класифікаціями. Як зробити так,
щоб керівник відділу належав до керівників, а менеджери — до професіоналів чи
фахівців, тобто щоб зберегти підлеглість?
Згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженим
наказом Держспоживстандарту України
від 28.07.2010 р. № 327 (далі — КП), посада
«Менеджер» незалежно від сфери діяльності
має ще одну назву — «Управитель». Таке
найменування випливає з того, що термін
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«менеджер» походить від англійського manage,
що в перекладі означає управляти, керувати тощо. Зважаючи на це, назва посади
«Менеджер» є синонімом до слова «управитель». Окрім цього, управителем вважається
керівник, начальник, завідувач, директор,
а отже, менеджером може бути один з них.
Якщо дотримуватися правил КП, що доз
воляють скористатися обома назвами посади, зауважимо, що в розділі «Основні поло
ження» КП передбачено, що професійні назви робіт у ньому записано з використанням
дужок, де може визначатися складова професійної назви роботи, вид економічної
діяльності або напрям використання професійної назви роботи, споріднена (однотипна) професійна назва роботи, а також
загальноприйнятий іншомовний синонім
професійної назви роботи. Останній саме
й стосується ситуації, що розглядається. Тому
назва посади «Менеджер (управитель) з маркетингу» може бути записана як «Менеджер
з маркетингу» або «Управитель з маркетингу» з одним і тим самим кодом КП 1475.4.
Звичайно, зважаючи на назву посади до
завдань та обов’язків менеджера з маркетингу входитимуть управління (керівництво)
технологічними, виробничими процесами
тощо, але здійснюється це зазвичай через
управління певними виконавцями. Тобто на
менеджера покладено виконання керівних
функцій.
Для уникнення непорозумінь щодо визначеного розділом 1 класифікаційного
угруповання для керівників, менеджерів
(управителів) та встановлення чіткого підпорядкування слід обирати інші назви посад, такі як, наприклад: «Фахівець з методів
розширення ринку збуту»/«Маркетолог»,
«Фахівець-аналітик з дослідження товарного
ринку», «Консультант з маркетингу» з однаковим кодом КП — 2419.2.
Проте наголосимо ще й на тому, що окрім
керівництва підприємством, відділом, сектором тощо менеджер може очолювати також
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лише частину підприємства, відділу чи сектора, а отже, бути так званим менеджером
середньої ланки.
Згідно з побажаннями/вимогами керівника підприємства, який має право самостійно визначати штатний розпис, а отже,
і посади в ньому відповідно до КП, для працівників, які займатимуться розробленням маркетингової політики на підприємстві,
організовуватимуть проведення маркетингових досліджень з вивчення споживчого ринку і його перспектив тощо можна обрати посаду «Менеджер з маркетингу» (код КП 1475.4)
з вилученням з посадової інструкції керівних
функцій. Нагадаємо, що оскільки розробленої
кваліфікаційної характеристики цієї посади
немає, підприємство має розробити обов’язки
за посадою самостійно.
Безумовно, за логікою, посада підлеглого
не повинна належати до того самого ква-
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ліфікаційного угрупування, що й посада
керівника, проте вирішення цього питання
є прерогативою розробників КП. Разом з тим
зауважимо, що в описі розділів класифікації
професій зазначено, що розділ 1 охоплює
широке коло професій, пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та
керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.
Тому, зважаючи на певну недолугість, посаду
«Менеджер з маркетингу» для працівника,
який підпорядковуватиметься фахівцю на
посаді «Начальник відділу маркетингу»,
можна застосовувати1.

1 Додамо, що хоча правила заповнення трудових
книжок потребують відповідності назв посад (професій)
КП, на призначення пенсій це не впливає, крім випадків,
коли йдеться про пільгові пенсії за Списками № 1 та 2,
коли вимагається точний збіг (Прим. ред.).

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Право оператора котельні
на матеріальну допомогу
Чи має право на матеріальну допомогу оператор котельні закладу
охорони здоров’я, прийнятий за
строковим договором на період опалювального сезону?
Оплата праці операторів котельних
здійснюється відповідно до чинних
нормативно-правових актів, зокрема
Умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров’я та соціального захисту

населення, затверджених спільним наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України та Міністерства охорони здоров’я
України від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі —
Умови № 308). Згідно з пп. 2.2.22 цього
документа операторам (машиністам) котелень установлено такі тарифні розряди
(додаток 1 до постанови КМУ «Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298; далі — Пос
танова № 1298):
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Кваліфікаційний
розряд

Тарифний розряд

Розмір посадового
окладу1 (грн)

2
3
4

3
4
5

1921
2079
2338

Робота працівників, які обслуговують
опалювальні системи, має сезонний харак
тер, хоча самі роботи такими не є. Як правило, з працівниками, яких приймають
на роботу на час опалювального сезону, укладають строкові трудові договори.
Нагадаємо, що строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові
відносини не можуть бути встановлені на
невизначений строк з урахуванням характеру
наступної роботи, або умов її виконання, або
інтересів працівника та в інших випадках,
передбачених законодавчими актами.
Щодо матеріальної допомоги зазначимо,
що відповідно до п. 4 Постанови № 1298 та
п. 5.11 Умов № 308 керівникам закладів
надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надавати
працівникам матеріальну допомогу, у т. ч.
на оздоровлення, у сумі не більше ніж один
посадовий оклад на рік, крім матеріальної
допомоги на поховання.
Також під час визначення суми матеріальної
допомоги візьміть до уваги таке: для виплати
вказаної допомоги приймається до розрахунку
посадовий оклад, затверджений у штатному
розписі з урахуванням усіх підвищень.
Умови та порядок надання матеріальної
допомоги поширюються на всі категорії
працівників закладів охорони здоров’я, у т. ч.
на операторів котельних, які працюють за
строковим договором, якщо зазначена виплата передбачена таким працівникам колективним договором (угодою).
Матеріальну допомогу зазвичай надають
працівникам в разі їх скрутного фінансового
становища, до щорічної основної відпустки
(на оздоровлення), у зв’язку з народженням
дитини, на лікування тощо. Матеріальна

допомога не є обов’язковою виплатою й виплачується за наявності коштів.
Керівник закладу приймає рішення про
надання працівникові матеріальної допомоги
з огляду на обсяг фонду заробітної плати.
Розмір такої допомоги не може перевищувати посадового окладу (ставки заробітної
плати) конкретного працівника, за винятком
суми матеріальної допомоги на поховання.
На виплату матеріальної допомоги керівник
бюджетної установи може спрямовувати
також кошти, збережені завдяки економії
фонду заробітної плати в певний період.
Ураховуючи реальні фінансові можливості
відповідного бюджету, а також положення
колективного договору, у розрахунках до
кошторису, колективному договорі конкретизують розміри окремих видів матеріальної
допомоги, передбачених нормативними
актами. Зокрема, така допомога може бути
надана і в меншому розмірі.
Матеріальна допомога виплачується за заявою працівника, наприклад, у разі скрутного
матеріального становища, у зв’язку з тривалою хворобою. Рішення про надання такої
матеріальної допомоги ухвалюється керівником закладу зважаючи на обставини,
викладені в заяві працівника, за наявності
коштів на цю мету.
Як бачимо, рішення про надання матеріальної допомоги працівникові, зокрема якщо
він працює за строковим трудовим договором, приймає керівник закладу охорони
здоров’я з огляду на обсяги фонду оплати
праці. Обмежень щодо надання матеріальної
допомоги за певними категоріями працівників не встановлено.
1 Розмір посадових окладів станом на 01.01.2018 р.
відповідно до Постанови № 1298.
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На ваші запитання відповідає Олександр ФЕСЕНКО,
експерт з питань оподаткування доходів фізичних осіб

Сплата ПДФО за працівників,
які працюють у регіонах
Підприємство мало філію в м. Тернополі, що була уповноважена на
розрахунки з працівниками й самостійно сплачувала ПДФО за себе в бюджет
цього міста. Філія в м. Чернігові не була
уповноважена на розрахунки з працівниками, зарплату їм платило головне підприємство, яке від свого імені сплачувало
ПДФО в бюджет м. Чернігова. Тепер філії
ліквідовано, однак у містах залишилося
їх майно та працівники, місцем роботи
яких визначені підрозділи підприємства
в Тернополі та Чернігові. Куди сплачувати ПДФО із зарплати таких працівників?
Крім того, підприємство хоче, щоб його
інтереси в інших областях представляли
окремі особи, але без створення філій чи
представництв в інших обласних центрах.
Якщо це будуть працівники з місцем роботи в регіоні, то куди сплачувати ПДФО?
Якщо представником буде не працівник,
а особа за договором цивільно-правового характеру, куди сплачувати ПДФО
з її доходу?
Пунктом 168.4 ПКУ встановлено, що
ПДФО, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується
до бюджету згідно з Бюджетним кодексом
України. Такий порядок застосовується всіма
юридичними особами, у т. ч. такими, що
мають філії, відділення, інші відокремлені
підрозділи, що розташовані на території
іншої територіальної громади, ніж така
юридична особа, а також відокремленими
підрозділами, яким в установленому порядку

надано повноваження щодо нарахування,
утримання і сплати (перерахування) до
бюджету податку (далі — відокремлений
підрозділ).
У разі прийняття рішення про створення
відокремленого підрозділу юридична особа
повідомляє про це контролюючі органи за
своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів
у встановленому порядку.
Суми податку на доходи, нараховані відо
кремленим підрозділом на користь фізичних
осіб, за звітний період перераховуються до
відповідного бюджету за місцезнаходженням
такого відокремленого підрозділу.
У разі якщо відокремлений підрозділ не
уповноважений нараховувати (сплачувати)
податок на доходи фізичних осіб за такий
відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа.
Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених
підрозділів, відокремлений підрозділ, який
уповноважений нараховувати, утримувати
та сплачувати (перераховувати) до бюджету
податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання
коштів для виплати належних платникам
податку доходів сплачує (перераховує) суми
утриманого податку на відповідні рахунки,
відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів,
за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.
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Якщо особа виконує роботи (надає послуги) за договором цивільно-правового
характеру, то така особа не є найманим
працівником, тому ПДФО з доходів такої
особи сплачується за місцезнаходженням
головного підприємства.
Якщо підприємство має представників
у регіонах, можливі два варіанти залежно
від структури підприємства. Якщо не створено структурного підрозділу в головному
підприємстві, працівники якого відповіда-
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ють за роботу в якомусь із регіонів (їздять
туди), то ПДФО перераховується за місцем
розташування головного підприємства.
Якщо створено структурний підрозділ
у структурі головного підприємства, працівники якого відповідають за роботу в якомусь
із регіонів (їздять туди чи постійно там перебувають), то ПДФО перераховується від
імені головного за місцем розташування
такого структурного підрозділу (представництва).

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

Працівник-військовослужбовець
перейшов на службу
за контрактом
На підприємство надійшли документи про те, що один з працівників,
який мав би восени демобілізуватися, уклав контракт на проходження
військової служби. Звільняти його в такому разі чи ні? Якщо не звільняти, то чи
продовжувати виплачувати йому середній
заробіток?
Частиною третьою ст. 119 КЗпП
передбачено, що за працівником,
призваним на строкову військову
службу, військову службу за призовом осіб
офіцерського складу, військову службу за
призовом на час мобілізації, на особливий
період або прийнятим на військову службу за
контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового
контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк
до його закінчення або до дня фактичного
звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві,
в якому він працював на час призову.

Отже, працівника не можна звільняти,
а слід зберігати за ним посаду та продовжувати виплачувати середній заробіток. Це
законодавча гарантія, і за її невиконання
до підприємства та посадових осіб можуть
бути застосовані санкції, зокрема:
• фінансова відповідальність (на підприємство) — за недотримання встановлених законодавством гарантій та пільг
працівникам, які залучаються до виконання
обов’язків, передбачених Законом України
«Про військовий обов’язок і військову службу», на юридичну особу накладається штраф
у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо
якого воно скоєно (абзац четвертий частини
другої ст. 265 КЗпП);
• адміністративна відповідальність (на
посадових осіб підприємства) — за порушення вимог законодавства про працю
(а звільнення працівника, який перейшов на
службу за контрактом, є порушенням норм
частини третьої ст. 119 КЗпП і, відповідно,
належить до такого порушення) на посадових осіб підприємства накладається штраф
у розмірі від 30 до 100 нмдг, або від 510 до
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1700 грн (частина перша ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Надання допомоги від ФСС
на поховання батька працівника
У одного з працівників підприємства
помер батько. Чи можна отримати
від ФСС допомогу на його поховання?
Допомога на поховання від Фонду
соціального страхування (ФСС) видається відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105).
Частиною першою ст. 27 Закону № 1105
передбачено, що допомога на поховання
за рахунок коштів Фонду надається в разі
смерті застрахованої особи, а також членів
її сім’ї, зокрема, батька, який перебував на
утриманні такої застрахованої особи. При
цьому якщо батько мав самостійні джерела
до існування (одержував зарплату, пенсію
тощо), він не вважається таким, що перебував на утриманні (частина друга ст. 27
Закону № 1105).
Отже, якщо батько працівника перебував
на його утриманні, то для одержання допомоги на його поховання працівник має надати
копію свідоцтва про смерть батька та довідку
з місця проживання з підтвердженням, що
батько дійсно перебував на його утриманні
(частина четверта ст. 31 Закону № 1105).
Відповідно до постанови правління ФСС
від 08.02.2017 р. № 17 розмір допомоги на
поховання за рахунок Фонду з 01.03.2017 р.
становить 4100,00 грн.
Якщо ж батько працівника не перебував
на його утриманні, працівник не має права
на отримання допомоги від ФСС, натомість
може отримати таку допомогу від підприємства, якщо це передбачено положеннями
колективного (трудового) договору.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Кожне підприємство самостійно визначає розмір такої допомоги, але згідно з
пп. 170.7.3 ПКУ неоподатковуваною є сума
матеріальної допомоги, яка не перевищує
суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1
ПКУ, встановленого на 1 січня звітного року
(у 2018 р. — 2470,00 грн).

Дата звільнення працівника
за власним бажанням
Працівник 26.02.2018 р. написав
заяву про звільнення за власним бажанням. Конкретної дати на вказав.
Коли його звільняти? Враховувати чи ні
святковий день 8 Березня у двотижневий
період?
Порядок звільнення працівника з
його ініціативи встановлено у ст. 38
КЗпП, при цьому норми прописані
для двох умов звільнення працівника за
власним бажанням:
• без поважної причини;
• з поважної причини.
Так, працівник має право в будь-який час
розірвати трудовий договір, укладений на
невизначений строк, але повинен письмово
за два тижні попередити роботодавця про
своє бажання звільнитися.
Якщо працівник вказує в заяві одну з поважних причин, визначених у частині першій ст. 38 КЗпП, це зобов’язує роботодавця
звільнити його у строк, про який працівник
просить.
Якщо ж у заяві працівника поважна причина не вказана, то з наступного дня після її
подання починається відлік строку попередження. Фахівці Мінсоцполітики та Держпраці
неодноразово зазначали у своїх роз’ясненнях,
що сторони трудового договору мають право
домовитися про будь-який строк звільнення
після подання працівником заяви в межах
двотижневого строку, навіть якщо відсутні
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поважні причини. За наявності такої домовленості працівника можна звільнити
навіть у день подання заяви про звільнення.
При цьому самостійно роботодавець не має
права звільнити працівника до закінчення
двотижневого строку, якщо він про це не
просить.
Проте зауважимо, що в більшості випадків
звільнення працівника за власним бажанням
без поважної причини сторони все ж таки
дотримуються двотижневого строку.
Відповідно до ст. 2411 КЗпП строк, обчислюваний тижнями, закінчується
у відповідний день тижня, а якщо останній
день строку припадає на святковий, вихідний
або неробочий день, то днем закінчення
строку вважається найближчий робочий
день. Законодавством не передбачено, щоб
у разі звільнення двотижневий строк продовжувався на дні хвороби, відпустки чи
святкові та неробочі дні. Тому в даному
випадку святковий день 8 Березня також
зараховується до двотижневого строку.
Працівник подав заяву в понеділок, 26 лютого, отже, попереджувальний термін закінчується в понеділок, 12 березня. У цей
день його і слід звільнити.

Розрахунок вихідної допомоги
за неповного робочого часу
Підприємство працює неповний робочий місяць (14-15 днів на місяць).
Один із працівників звільняється,
і йому необхідно виплатити вихідну допомогу. Як її обчислити, якщо цей працівник протягом двох попередніх місяців
працював лише один день, за який йому
було нараховано 150 грн, а решту часу
перебував у відпустці?
Для розрахунку вихідної допомоги
в разі звільнення розмір середньої
зарплати визначається відповідно до
Порядку № 100. Розрахунковим періодом
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є останні два календарні місяці, що передують звільненню (п. 2 Порядку № 100). При
цьому не обумовлюється, щоб розрахункові
місяці були відпрацьовані повністю: тобто
якщо в них відпрацьовано хоча б один день
(як у даному випадку), то середню зарплату
обчислюють, виходячи із нарахувань за цей
день.
Під час обчислення середньої зарплати
враховуються виплати, визначені в абзаці
першому п. 3 Порядку № 100, до яких, зок
рема, належать: основна заробітна плата,
доплати та надбавки (за надурочну роботу,
роботу в нічний час, суміщення професій
і посад, високі досягнення в праці, умови
праці, керівництво бригадою тощо), виробничі премії, винагороди за підсумками
роботи за рік та вислугу років.
Не враховуються під час обчислення середньої зарплати виплати, зазначені в абзацах
першому та другому п. 4 Порядку № 100,
серед яких й оплата за час щорічної відпустки.
Отже, у випадку, що розглядається, для
розрахунку середньої зарплати враховується
лише заробітна плата за один робочий день
у сумі 150 грн. Із розрахункового періоду
виключаються:
• дні відпустки;
• дні, протягом яких працівник не працював за скороченого робочого часу, оскільки
такий режим роботи встановлено з ініціативи
роботодавця (на це вказує те, що так працює
все підприємство).
Таким чином, у розрахунковому періоді
залишається один календарний день. Середня зарплата для обчислення вихідної допомоги дорівнює:
150,00 грн ÷ 1 к. дн. = 150,00 грн.
Вихідна допомога виплачується за середньомісячну кількість календарних днів.
У даному разі середньомісячна кількість
календарних днів становить:
(14 к. дн. + 15 к. дн.) ÷ 2 = 14,5 к. дн.
Сума вихідної допомоги дорівнює:
150,00 грн × 14,5 к. дн. = 2175,00 грн.
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На ваші запитання відповідає Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заробітна плата»

Звільнення після «декрету»
і «дотяжка» ЄСВ
Працівниця перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку та
звільняється за власним бажанням. Їй
належить виплатити компенсацію за
два дні невикористаної відпустки, яка
менше мінімальної зарплати. Чи робити
«дотяжку» ЄСВ?
Частиною п’ятою ст. 8 Закону про
ЄСВ встановлено, що в разі якщо
база нарахування ЄСВ не перевищує
розміру мінімальної зарплати, встановленої
законом на місяць, за який отримано дохід,
сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої
законом на місяць, за який отримано дохід
(прибуток), та ставки ЄСВ. Тож мусимо
брати до уваги лист ДФСУ від 29.01.2016 р.
№ 1394/5/99-99-17-03-03-16 (далі — Лист
№ 1394), в якому роз’яснюються особливості справляння ЄСВ у такому випадку.
У листі зазначено, що:
• сума ЄСВ розраховується з фактично
нарахованої в поточному місяці заробітної
плати незалежно від її розміру в разі звільнення або прийняття працівника на основне
місце роботи;
• сума ЄСВ розраховується як добуток
ставки ЄСВ і розміру мінімальної зарплати,
якщо у звітному місяці найманим працівником отримано зарплату і при цьому він
частину місяця перебував у відпустці без
збереження зарплати (відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею шестирічного
віку є її різновидом).

Тож у випадку, що розглядається, маємо поєднання обох цих норм: звільнення
основного працівника під час відпустки без
збереження зарплати. Отже:
• якщо працівниця звільняється в останній робочий день місяця — «дотяжку» слід
робити;
• якщо працівниця звільняється не
в останній робочий день місяця — «дотяжку»
робити не потрібно.

«Дотяжка» ЄСВ за наявності
прогулів
У січні у працівника були прогули, нарахована зарплата — менше
мінімальної, а тому підприємство
робило «дотяжку» ЄСВ. Така ж ситуація
склалася і в лютому. У березні у працівника
знову були прогули, за які його звільнили.
Чи потрібно було робити «дотяжку» ЄСВ
у січні та в лютому? Чи робити «дотяжку»
в березні?
Сума ЄСВ розраховується з фактично нарахованої в поточному місяці
заробітної плати незалежно від її
розміру в разі звільнення або прийняття
працівника на основне місце роботи. Тому
в березні «дотяжку» ЄСВ можна не робити,
якщо звільнення відбулося не в останній
робочий день.
У січні та лютому «дотяжку» потрібно
було робити. У Листі № 1394 зазначено, що
сума ЄСВ розраховується як добуток ставки
ЄСВ і розміру мінімальної зарплати, якщо
у звітному місяці найманим працівником
отримано зарплату і при цьому в нього були
прогули.

вебінар
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Перевірки з питань
дотримання
законодавства про працю

Під час вебінару, який нещодавно проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання проведення перевірок з питань дотримання
законодавства про працю. Публікуємо відповіді на запитання, що надійшли під час вебінару
Які нормативні акти регламентують порядок проведення перевірок
з питань дотримання законодавства про працю?
Порядок проведення перевірок з питань дотримання законодавства
про працю визначено такими двома
основними нормативними актами, затвердженими постановою КМУ від 26.04.2017
р. № 295, а саме:
• Порядком здійснення державного конт
ролю за додержанням законодавства про
працю (далі — Порядок контролю);
• Порядком здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про
працю (далі — Порядок нагляду).
Порядок контролю передбачає проведення перевірок — інспекційних відвідувань та
невиїзних інспектувань інспекторами праці — за ознаками, які свідчать про порушення
законодавства про працю, за результатами

яких складається акт, і в разі виявлення порушень законодавства про працю — припис
про їх усунення.
Тривалість інспекційного відвідування,
невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для суб’єктів
мікропідприємництва та малого підприємництва — двох робочих днів.
Порядок нагляду також передбачає проведення перевірок, але їх метою є виявлення
порушень та недоліків під час контрольних
повноважень, за результатами яких складається висновок, а в разі виявлення порушень
законодавства про працю та/або недоліків
під час здійснення контрольних повноважень — вимога.
Строк проведення виїзної перевірки не
може перевищувати п’яти робочих днів та
за обґрунтованим поданням уповноваженої
особи може бути продовжений керівником
або заступником керівника Держпраці чи її
територіального органу до 10 робочих днів.
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Хто може проводити перевірки з питань дотримання законодавства
про працю?
Перевіряти можуть посадові особи
органів Держпраці та органів місцевого самоврядування. У Порядку
контролю зазначено, що державний конт
роль за додержанням законодавства про
працю здійснюється у формі проведення
інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:
• Держпраці та її територіальних органів;
• виконавчих органів міських рад міст
обласного значення та сільських, селищних,
міських рад об’єднаних територіальних
громад (з питань своєчасної та у повному
обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення
трудових відносин).
Державний нагляд здійснюють посадові
особи Держпраці та її територіальних органів,
посадовими обов’язками яких передбачено
здійснення повноважень державного нагляду
за додержанням законодавства про працю,
що підтверджується службовим посвідченням
такої посадової особи.
Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо здійснення
державного нагляду за додержанням законодавства про працю надані в листі Державної служби України з питань праці від
22.06.2017 р. № 6827/1/4-ДП-17.
Які документи повинні складатися інспекторами за результатами
перевірок?
На виконання норм Порядку конт
ролю та Порядку нагляду наказом
Міністерства соціальної політики
України від 18.08.2017 р. № 1338 (далі —
Наказ № 1338), який набрав чинності
29.12.2017 р., затверджено такі форми документів, що складаються під час здійснення
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заходів державного нагляду та контролю
за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та
працевлаштування осіб з інвалідністю.
Ознайомившись зі змістом цих документів
можна скласти загальну картину того, що
саме і як перевіряють інспектори праці та які
наслідки мають відмова від допуску до перевірки тощо. Наказом № 1338 затверджено:
• форму акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної
особи (фізичної особи), яка використовує
найману працю;
• форму акта про відмову від підпису;
• форму акта за результатами проведення перевірки щодо додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства про
зайнятість населення, зайнятість та праце
влаштування осіб з інвалідністю;
• форму акта про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного
інспектування;
• форму акта про неможливість складення висновку;
• форму вимоги про надання/поновлення документів;
• форму вимоги щодо забезпечення здійс
нення контрольних повноважень;
• форму висновку про стан дотримання
об’єктом нагляду законодавства про працю
під час здійснення контрольних повноважень;
• форму довідки про стан дотримання
законодавства про працю;
• форму постанови по справі про адміністративне правопорушення;
• форму постанови про закриття справи
про адміністративне правопорушення;
• форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами;
• форму припису про усунення виявлених
порушень;
• форму припису про усунення порушень
законодавства про зайнятість населення,
зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
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• форму протоколу про адміністративне
правопорушення;
• форму рішення щодо розгляду справи
про накладення штрафу;
• форму рішення щодо скасування (залишення без змін) постанови по справі про
адміністративне правопорушення.
Чи завжди за наслідками перевірок
з питань дотримання трудового
законодавства передбачено накладення штрафів? Чи є строки давності
щодо накладення штрафних санкцій?
За загальним правилом штрафні
санкції не накладаються, якщо немає порушень, тобто сам факт перевірки — не підстава для штрафу. Однак
в окремих випадках штрафні санкції не накладаються й у разі виявлення порушень.
Так, у п. 27–29 Порядку контролю зазначено, що в разі наявності порушень вимог
законодавства про працю, зафіксованих
актом інспекційного відвідування або актом
невиїзного інспектування, після розгляду
зауважень об’єкта відвідування (у разі їх
надходження) інспектор праці проводить
аналіз матеріалів інспекційного відвідування
або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає
заходів до притягнення винної в допущенні
порушень посадової особи до встановленої
законом відповідальності. У разі виконання
припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування
та його посадових осіб до відповідальності
не застосовуються.
Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності
за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі
виплату заробітної плати, недодержання
мінімальних гарантій в оплаті праці застосовуються одночасно із внесенням припису
незалежно від факту усунення виявлених по-
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рушень у ході інспекційного відвідування або
невиїзного інспектування. Тобто незалежно
від реалізації припису роботодавця завжди
буде притягнуто до відповідальності за:
• використання праці неоформлених
працівників;
• несвоєчасну та не в повному обсязі
виплату заробітної плати;
• недодержання мінімальних гарантій
в оплаті праці.
Штрафи за порушення законодавства про
працю у випадках та в розмірах, передбачених ст. 265 КЗпП, накладають на підприємство. При цьому варто звернути увагу,
що штраф у розмірі мінімальної зарплати
передбачено за «інші порушення законодавства про працю».
Посадових осіб підприємства притягують
до адміністративної відповідальності за
ст. 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі — КУпАП), що, серед
іншого, також передбачає відповідальність за
«інші порушення законодавства про працю».
А як відомо, поняття «інші» дуже містке…
Оскільки умови притягнення до відповідальності різні, то щодо строків давності
слід зазначити таке. Законодавством не
встановлено строків давності стосовно проведення перевірок органами Держпраці.
Тож якщо на підприємстві не було перевірок з питань дотримання законодавства
про працю, перевірити можуть весь період
з початку діяльності. Як правило, наступні
перевірки проводяться від дати проведення
останньої перевірки, тож мало ймовірно,
що один і той же період перевірятиметься
кілька разів.
У листі Держпраці від 04.01.2017 р.
№ 57/4.1/4.1-ДП-17 зазначено, що штрафи,
передбачені ст. 265 КЗпП, є фінансовими
санкціями й не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України,
ст. 250 якого встановлено шестимісячний
строк із дня виявлення порушення. Тому на
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них не поширюються ці строки давності. При
цьому Держпраці зазначає, що штрафи за
ст. 265 КЗпП можуть застосовуватися до правопорушень, які вчинено після 01.01.2015 р.
(дата запровадження), а також до триваючих
правопорушень, здійснених до 01.01.2015 р.
Міністерство соціальної політики України
в листі від 05.01.2018 р. № 8/0/22-18/134
також зазначило, що строків давності в разі
застосування фінансових санкцій ст. 265
КЗпП не визначено, і доходить висновку, що
в даному випадку застосовуються загальні
строки давності. Посилаючись на ст. 114
ПКУ, Мінсоцполітики вважає, що граничні
строки застосування штрафних (фінансових)
санкцій (штрафів) — 1095 днів або три роки.
Адміністративні стягнення відповідно до
ст. 38 КУпАП накладаються не пізніш як через
два місяці з дня вчинення правопорушення,
а в разі триваючого правопорушення — не
пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про
адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).
У такому разі стягнення може бути накладено
не пізніш як через три місяці з дня вчинення
правопорушення, а в разі триваючого правопорушення — не пізніш як через три місяці
з дня його виявлення. Визначення поняття
«триваюче правопорушення» немає, але таким вважається правопорушення, наслідки
якого не усунуто на момент його виявлення.
Чи повинен приватний підприємець, у якого працюють наймані
працівники, вести кадрове діловодство?
КЗпП оперує такими поняттями, як
«власник або уповноважений ним
орган (особа)», «роботодавець», «фі-
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зична особа», які за ст. 21 КЗпП виступають
як роботодавці — особи, з якими найманий
працівник вступає в трудові відносини. Тому
приватний підприємець, у якого працюють
наймані працівники, повинен вести документи на виконання норм КЗпП: табелі
обліку використання робочого часу, графіки
роботи, відомості про нарахування та виплату зарплати, видавати накази з кадрових
питань тощо.
Які документи з питань дотримання законодавства про працю
слід надати під час проведення
перевірки?
Конкретного переліку документів,
які слід надати під час перевірки, не
визначено. Однак суттєвою підказкою
в цьому питанні може стати форма Акта
інспекційного відвідування (невиїзного
інспектування) юридичної особи (фізичної
особи), яка використовує найману працю.
У розділі І цього документа наведено перелік
питань, що вивчаються під час інспекційного відвідування/невиїзного інспектування.
Підтвердити дотримання тієї чи іншої норми
законодавства можна, надавши певний документ, який може бути або типової форми,
або розробленим самостійно для таких цілей
(наприклад, табель обліку робочого часу, наказ про прийняття на роботу тощо), і зміст
якого підтверджуватиме додержання норм
законодавства.
Про дотримання/порушення норм законодавства можуть свідчити й документи із загальної діяльності підприємства. Наприклад,
до акта про надання послуг з розміщення
вакансії у ЗМІ буде прикріплено копію оголошення, в якому зазначено віковий ценз,
що можна розцінювати як дискримінацію.

Трудове право
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Сьогодні в рубриці:
Звільнення директора:
чи потрібен наказ
і хто його видає

c. 21

Аліменти: утримано
більше, ніж належить

c. 28

Матеріальна допомога
на оздоровлення
як спадщина померлого
працівника

c. 30

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Звільнення

директора:
чи потрібен наказ
і хто його видає
Під час звільнення директора, як і під час його призначення,
найпоширенішою є практика видання на підприємствах наказу
про його звільнення, що підписується ним же. Проте виникає
питання, чи потрібний наказ, адже згідно з документами директор перебуває у трудових відносинах з власником підприємства, а не сам із собою. Міркування щодо потреби такого
наказу — в статті
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Правові засади
Конституційні права володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої
діяльності, займатися підприємницькою діяльністю можуть реалізовуватися кожною
особою. Реалізація права на зайняття господарською діяльністю може здійснюватися
в різних організаційно-правових формах,
зокрема шляхом створення товариств та
підприємств.
Товариства можуть бути різними, порядок
їх організації та діяльності регламентується
Господарським кодексом України (далі —
ГКУ), Цивільним кодексом України (далі —
ЦКУ), Законом України «Про господарські
товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII
(далі — Закон про господарські товариства)
тощо.
Так, ст. 89 ГКУ передбачено, що управління діяльністю господарського товариства
здійснюють його органи, а також посадові
особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду
товариства, а у визначених законом випадках — учасники товариства.
Також згідно зі ст. 97 ЦКУ управління товариством здійснюється через його органи,
якими є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено
законом.
Спеціальний порядок створення та діяльності приватних підприємств на сьогодні
відсутній, а тому діють вони на загальних
підставах відповідно до ЦКУ та ГКУ.
Тож згідно зі ст. 65 ГКУ свої права щодо
управління підприємством власник здійснює безпосередньо або через уповноважені
ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.
Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або
уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Здійснюючи

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

управлінську діяльність, виконавчий орган
(окрім безпосередньої діяльності) реалізує
колективну волю учасників товариства, які
є носіями корпоративних прав.
Відповідно до п. 4 ст. 65 ГКУ в разі наймання керівника підприємства з ним укладається
договір (контракт), у якому визначаються
строк наймання, права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його
з посади та інші умови наймання за погодженням сторін. А отже, порядок призначення та повноваження директора підприємства
можуть бути врегульовані установчими документами цього підприємства.
Зважаючи на наведене вище, виконавчий
орган/посадова особа (керівник підприємства) виступає працівником, який його
очолює. Тобто в разі призначення працівника на посаду керівника виникають трудові
відносини. Оскільки на сьогодні законодавчим актом, який регулює трудові відносини
всіх працівників, є КЗпП, згідно з ним з
директором укладається особлива форма
трудового договору (контракт).
Нагадаємо, що контрактом встановлюється строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (в т. ч. матеріальна), умови
матеріального забезпечення та організації
праці. Окрім цього, сторонами контракту
визнається право розірвати трудові відносини на підставах і в порядку, передбачених
законодавством. Про це — далі.

Чи потрібний наказ
Безумовно, звільнення керівника підприємства/товариства має оформлятися
розпорядчим документом. Якщо звільнення
директора підприємства відбувається на
підставі загальних зборів його учасників,
для директора роботодавцем виступає уповноважений орган власника підприємства.
За їх рішенням висновок про звільнення
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директора оформляється у формі, передбаченій законодавством, установчими та
іншими внутрішніми документами підприємства (наприклад, протоколом загальних
зборів учасників).
Якщо звільнення директора підприємства
відбувається на підставі рішення власника,
останній виступає для нього роботодавцем.
У такому разі протокол зборів не оформляється, адже в ньому немає сенсу.
Зауважимо, що протоколом вважається
інформаційно-аналітичний документ, в якому фіксується хід обговорення питань і рішення, ухвалені на засіданнях, зборах, з’їздах, конференціях та виробничих нарадах.
А отже, якщо власником є одна особа, своє
рішення обговорювати йому ні з ким.
Звичайно, одним із вказаних варіантів
власник висловлює своє рішення, проте,
на думку автора, ці документи (протокол
зборів учасників тощо або рішення власника) з точки зору кадрової документації
документами не вважаються. Окрім цього,
вони навіть не замінюють кадрового наказу,
але можна впевнено стверджувати, що вони
є підставою для його видання.
Щоб переконати вас у раціональності
видання наказу, зауважимо, що згідно зі
ст. 47 КЗпП наявність наказу обумовлена
видачею копії саме наказу про звільнення
з роботи. За вимогою працівника (у ситуації,
що розглядається, — директора) вона видається в усіх випадках, а якщо звільнення
відбувається з ініціативи роботодавця (ст. 40,
41 КЗпП), копія наказу про звільнення має
видаватися в обов’язковому порядку.
Також умова щодо наявності наказу передбачена п. 2.4–2.5, 2.10, 2.22 Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту Украї
ни від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58). Зокрема, мається на увазі, що всі
записи в трудовій книжці про прийняття
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на роботу, переведення на іншу постійну
роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або
уповноваженим ним органом після видання
наказу (розпорядження), але не пізніше
тижневого строку, а в разі звільнення —
у день звільнення, і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Зважаючи на вищевказане, звільнення
директора, на думку автора, має оформлятися наказом, адже цього вимагає процедура.
Проте виникає питання, на якій підставі
відбуватиметься таке звільнення.
Нагадаємо, що законодавство крім терміна «розірвання трудового договору» містить також термін «припинення трудового
договору». Розірвання трудових відносин
відбувається за ініціативою однієї зі сторін
або на вимогу третіх осіб. У разі припинення
трудові відносини припиняються із настанням об’єктивних причин, що не залежать від
волі сторін, або в разі досягнення сторонами
обопільної згоди. Однак і розірвання, і припинення означають звільнення.
Припинення трудового договору здійснюється на підставі ст. 36 КЗпП. На практиці
для звільнення директора може бути застосований п. 8 ст. 36 КЗпП, згідно з яким
трудові відносини можуть бути припинені
з підстав, передбачених контрактом. Контракт укладається відповідно до Положення про порядок укладання контрактів при
прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою КМУ від
19.03.1994 р. № 170. Згідно з п. 17 цього
Положення в контракті можуть визначатися додаткові, крім установлених чинним
законодавством, підстави його розірвання.
Оскільки на трудові відносини, встановлені в контрактній формі, також поширюються
положення КЗпП, контракт з директором
може бути припинений і на інших підставах
відповідно до чинного законодавства. Тобто
як за бажанням директора, так і за ініціативи
його роботодавця, але з дотриманням норм
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КЗпП. Однак незалежно від підстави під час
звільнення має бути дотримано загальний
порядок його оформлення.
Про те, хто видаватиме наказ і чи потрібна
заява (за умови звільнення керівника з його
ініціативи), читайте далі.

Хто видає наказ
Насамперед зауважимо, що до питання
«хто видає наказ про звільнення директора»
єдиного підходу немає, адже законодавством
воно не врегульоване. Зазвичай наказ про
звільнення оформляється від імені самого
директора й підписується ним же (додаток 1). Видання наказу в такий спосіб не
ставить під сумнів його правомірність, адже,
як правило, під час прийняття особи на посаду керівника всі права щодо вирішення
трудових відносин власник передає директору. Однак може виникнути колізія в разі
небажання директора видавати такий наказ,
наприклад, якщо власник ініціюватиме його
звільнення. У цьому разі, на думку автора,
правомірним буде видання наказу про звільнення директора безпосередньо власником
підприємства. Приклад його формулювання
наведено в додатку 2. Приміром, така ситуація може виникнути у випадку звільнення
директора в разі припинення повноважень
посадових осіб за п. 5 ст. 41 КЗпП.
Згідно з частиною третьою ст. 99 ЦКУ,
що регулює цивільно-правові відносини,
повноваження члена виконавчого органу
можуть бути в будь-який час припинені або
він може бути тимчасово відсторонений від
виконання своїх повноважень.
Аналізуючи норми Закону про господарські товариства (ст. 47), в ролі найманого
працівника та виконавчого органу (посадової
особи) підприємства виступає його керівник
(директор). Тому відповідно до цих положень
власник окрім трудового права повинен дотримуватися ще й правил ЦКУ. І, як відомо,
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останній документ має на меті насамперед
захищати інтереси власника.
Як зазначалося вище, рішення про припинення повноважень може прийматися
в будь-який момент і на будь-яких підставах
в розумінні норм цивільного законодавства
на підставі волевиявлення власника без
будь-якої іншої формальної підстави (в т. ч.
незалежно від наявності чи відсутності вини
працівника (директора), доцільності та причини звільнення, врахування попередньої
роботи та інших результатів). А отже, власник
підприємства має можливість звільнити посадових осіб своїх підприємств без конкретизації причини звільнення відповідно до п. 5
ст. 41 КЗпП з виплатою директору вихідної
допомоги в розмірі не менше шестимісячного
середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).
Зауважимо, що під час застосування цієї
статті КЗпП виникають спірні питання. Адже
законодавство про працю вимагає дотримуватися строків звільнення, проте ЦКУ
дозволяє власнику звільнити директора
в будь-який момент. На думку автора, ця
стаття викликає чимало запитань (окрім
вказаного, додається ще й визначення поняття «посадова особа»), тому для вирішення
питання щодо звільнення директора рекомендується з обережністю ставитися до її
використання. Більш того, для звільнення
директора, як і іншого працівника, передбачено використання значного переліку
статей КЗпП, які дають змогу вирішити це
питання у простіший спосіб.
Щодо написання директором заяви про
звільнення зауважимо, що як обов’язковий
документ КЗпП вона не визначена. Її зміст
полягає в тому, щоб підтвердити волевиявлення особи стосовно припинення/розірвання трудових відносин, проте з практичної точки зору є підставою для звільнення,
а отже, для видання відповідного наказу.
Заява директора має адресуватися органу,
до компетенції якого належить звільнення
керівника (наприклад, загальні збори, голова
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такого органу), або безпосередньо власнику (якщо такого органу немає і звільнення
керівника належить до компетенції самого
власника).

Процедура звільнення
Незалежно від того, ким видано наказ,
відповідно до ст. 47 КЗпП роботодавець
зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. Як було зазначено вище, за нормами Інструкції № 58,
записи в трудовій книжці про звільнення
вносяться роботодавцем у день звільнення
і мають точно відповідати тексту наказу
(розпорядження).
У разі одержання трудової книжки у зв’язку зі звільненням директор має розписатися в особовій картці та в книзі обліку руху
трудових книжок і вкладишів до них. Із кожним записом, що вноситься до трудової книжки, у т. ч. про звільнення, роботодавець
зобов’язаний ознайомити працівника під
підпис в особовій картці працівника ф. № П-2,
затвердженій наказом Державного комітету
статистики України від 05.12.2008 р. № 489,
у якій має повторюватися відповідний запис
з трудової книжки (вкладиша).
Під час звільнення всі записи про роботу, а також нагороди, що внесені в трудову
книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом спеціально
уповноваженої на це особи, керівником або
власником підприємства (якщо такі права
не передані) та печаткою підприємства або
відділу кадрів.
Зауважимо, що в разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця директору
має бути виплачено середній заробіток за
весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення в такому разі вважатиметься день видачі
трудової книжки. Про новий день звільнення
необхідно буде видати наказ і внести запис
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до трудової книжки директора. А раніше
внесений запис про день звільнення визнати недійсним (п. 4.1 Інструкції № 58). У разі
відмови директора забрати трудову книжку
необхідно скласти акт про його відмову в її
отриманні.
Нагадаємо, що не отримані працівниками
під час звільнення трудові книжки зберігаються на підприємстві до запитання, а не
затребувані — не менше 50 років (п. 508
Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів
та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5).
Якщо директор буде відсутній на роботі
в день звільнення, роботодавець у цей день
має надіслати йому поштове повідомлення
із вказівкою про необхідність отримання
трудової книжки. Пересилання її поштою
з доставкою на зазначену адресу допускається лише за письмовою згодою працівника.
Згідно зі ст. 116 КЗпП під час звільнення директора виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, провадиться в
день звільнення. До них належать грошова
компенсація за всі не використані ним дні
щорічної відпустки, а також додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей, а
також вихідна допомога (за потреби) відповідно до ст. 44 КЗпП: в разі припинення
трудового договору внаслідок порушення
роботодавцем законодавства про працю,
колективного чи трудового договору (ст. 38
і 39 КЗпП) — не менше тримісячного середнього заробітку; вразі припинення трудового договору з підстав, зазначених у п. 5
частини першої ст. 41 КЗпП, — у розмірі не
менше шестимісячного середнього заробітку.
Крім того, про нараховані суми, належні
директору в разі звільнення, роботодавець
повинен письмово повідомити його перед
виплатою зазначених сум.
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Додаток 1
Формулювання наказу про звільнення директора на підставах,
передбачених контрактом
(наказ видано директором)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ»
НАКАЗ
05.04.2018

м. Харків

№ 41-П

Про звільнення Станкевича О. В.
Відповідно до п. 8 ст. 36 КЗпП та ст. 24 Закону України «Про відпустки» від
15.11.1996 р. № 504/96-ВР
НАКАЗУЮ:
1. Я, Станкевич Олексій Васильович, припиняю виконання обов’язків директора
ТОВ «Атлант» 5 квітня 2018 р. на підставі, передбаченій контрактом, п. 8 ст. 36 КЗпП
України.
2. Виплатити мені, Станкевичу О. В., компенсацію за 37 календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки (24 календарних дні за робочий період
з 19.09.2016 р. по 20.09.2017 р. та 13 календарних днів за робочий період з 19.09.2017 р.
по 05.04.2018 р.) та вихідну допомогу в розмірі одного посадового окладу на підставі
п. 8.7 контракту від 05.04.2015 р.
Підстава: контракт від 05.04.2015 р.
Директор
З наказом ознайомлений
Станкевич О. В. Станкевич
05.04.2018

Станкевич

О. В. Станкевич
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Додаток 2
Формулювання наказу про звільнення керівника на підставах,
передбачених контрактом
(наказ видано загальними зборами учасників товариства)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ»
НАКАЗ
05.04.2018

м. Харків

№ 41-П

Про звільнення Станкевича О. В.
Відповідно до п. 8 ст. 36 КЗпП та ст. 24 Закону України «Про відпустки» від
15.11.1996 р. № 504/96-ВР
ЗВІЛЬНИТИ:
СТАНКЕВИЧА Олексія Васильовича з посади директора ТОВ «Атлант» 5 квітня 2018 р. на підставі, передбаченій контрактом, п. 8 ст. 36 КЗпП України (у зв’язку
з прийняттям рішення учасників ТОВ «Атлант» про звільнення директора ТОВ «Атлант»
у порядку, визначеному статутом ТОВ «Атлант», — п. 6. 2 контракту від 05.04.2015 р.).
Виплатити Станкевичу О. В. компенсацію за 37 календарних днів невикористаної
щорічної основної відпустки (24 календарних дні за робочий період з 19.09.2016 р. по
20.09.2017 р. та 13 календарних днів за робочий період з 19.09.2017 р. по 05.04.2018 р.)
та вихідну допомогу в розмірі одного посадового окладу на підставі п. 8.7 контракту
від 05.04.2015 р.
Підстава: 1. Протокол засідання загальних зборів учасників ТОВ «Атлант» від
02.04.2018 р.
2. Контракт від 05.04.2015 р.
Уповноважена особа1

Глущак

О. Я. Глущак

З наказом ознайомлений
Станкевич О. В. Станкевич
05.04.2018

1 Питання підписання наказу про звільнення директора певною особою можуть бути вирішені шляхом
визначення уповноваженої особи загальними зборами учасників товариства (ст. 59 Закону про господарські товариства та ст. 145 ЦКУ).
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Аліменти:

утримано більше,
ніж належить
Якщо бухгалтерія припускається помилок під час нарахування
чи оподаткування зарплати, то проблем у відносинах з працівниками в ході їх виправлення, як правило, не виникає, за
умови що помилка вчасно виявлена й працівнику пояснили,
чому є зайві нарахування чи утримання. А чи так само все просто, якщо з працівника за виконавчим листом утримати більше
коштів, ніж передбачено?

Ситуація
Бухгалтер помилково утримав із зарплати
працівника більшу суму аліментів, ніж передбачено виконавчим документом, і всю її перерахував отримувачу. Утримана сума аліментів
еквівалентна платежу за півроку. Чи можна
вважати це передоплатою і не утримувати та
не перераховувати аліментів, поки вона не
вичерпається? Чи потрібно вживати якихось
заходів, щоб повернути таку передоплату?

Справляння аліментів
Аліменти є утриманням, яке передбачає
щомісячне забезпечення особи. Відповідно
до частини третьої ст. 77 Сімейного кодексу
України (далі — СКУ) аліменти сплачуються
щомісячно.

У той же час частиною третьою ст. 77 СКУ
передбачено, що аліменти за взаємною згодою можуть бути сплачені наперед. Але для
сплати наперед потрібна взаємна згода, в інших випадках посадова особа підприємства
зобов’язана виконувати утримання за виконавчим листом або заявою працівника чи
отримувача аліментів і робити це щомісячно.
Також може не бути обов’язковості по
щомісячним утриманням у випадку, якщо це
додаткові витрати на дитину згідно зі ст. 185
СКУ. Відповідно до частини другої цієї статті
додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх
фактичного понесення разово, періодично
або постійно, залежно від причини, що зумовила додаткові витрати.
Якщо причина, що зумовила додаткові
витрати, є триваючою (тяжка хвороба, каліцт
во тощо), витрати фінансуються наперед із
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зазначенням або без зазначення кінцевого
терміну.
Отже, виправити авансове перерахування по аліментах можна було б або за умови
наявності згоди між платником аліментів та
отримувачем про оплату наперед, або ж якщо
ці аліменти були додатковими витратами
на дитину відповідно до ст. 185 СКУ, і платник аліментів зазначив у письмовій заяві
роботодавцю про необхідність утримання
із зарплати в такому авансовому розмірі.
Якщо ж припустити, що домовитися
з отримувачем аліментів не вдасться, і ці
кошти не є додатковими витратами, в такому разі йдеться про помилково утримані та
зайво перераховані кошти, які безпідставно
отримав отримувач аліментів.

Повернення «зайвих» коштів
Регулює безпідставно отримані кошти
ст. 1212 Цивільного кодексу України (далі —
ЦКУ), яка визначає, що особа, яка набула
майно або зберегла його в себе за рахунок іншої особи без достатньої правової
підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це майно.
А ст. 1215 ЦКУ встановлює випадки, коли
майно, набуте без достатньої правової підстави за рахунок іншої особи, не підлягає
поверненню. Не підлягають поверненню
безпідставно набуті: аліменти та інші грошові суми, надані фізособі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною
або юридичною особою добровільно, за
відсутності рахункової помилки з її боку та
недобросовісності з боку набувача.
Отже, закон встановлює два винятки
з цього правила: по-перше, якщо виплата
вказаних платежів є результатом рахункової
помилки з боку особи, яка проводила цю
виплату, а по-друге, у разі недобросовісності
з боку набувача. При цьому такі винятки
з’єднані сполучником «і», що вказує на те,

що вони мають аналізуватися виключно
в єдиному контексті.
Правильність виконаних розрахунків,
за якими була проведена виплата, а також
добросовісність набувача презюмуються,
а отже, зазначене у ст. 1215 ЦКУ майно
підлягає поверненню в разі наявності цих
фактів-винятків.
У постанові ВСУ від 22.01.2014 р.
№ 6-151цс13 сформульована обов’язкова
для всіх судів правова позиція: «Безпідставно
набуті особою кошти, що належать до виплат,
встановлених абзацом другим частини першої статті 1215 ЦКУ, за відсутності рахункової помилки з боку особи, яка добровільно
провела їх виплату, та факту недобросовісності набувача, не підлягають поверненню».
Рахунковими помилками, наприклад,
можуть бути:
• помилки в арифметичних (математичних) діях;
• помилки через збій бухгалтерської
програми;
• механічні помилки під час введення
даних у бухгалтерську програму.

Висновки
Отже, в разі надмірного утримання аліментів із зарплати працівника роботодавець
повинен компенсувати йому такі кошти.
Оскільки нормами чинного законодавства
не передбачено повернення отримувачем
аліментів підприємству або ж працівнику, з
якого здійснено утримання, зайво чи надміру
виплачених коштів, крім випадків, встановлених ст. 1215 ЦКУ, компенсація працівнику
можлива вже за рахунок підприємства або ж
за рахунок працівника, який допустив таке
надмірне утримання. Адже відповідно до
ст. 130 КЗпП працівники несуть матеріальну
відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на
них трудових обов’язків.
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Матеріальна

допомога
на оздоровлення як
спадщина померлого
працівника
Підприємство, працівник якого помер, провело остаточний
розрахунок щодо нарахування зарплати й компенсації за невикористану відпустку по день смерті та виплатило ці суми дружині
покійного. Ніби нічого незвичного — такий же розрахунок, як
і за звичайних умов звільнення, коли б не одне «але»…

Т

рудове законодавство не визначає
спеціальних правил остаточного розрахунку з працівниками, трудовий
договір з якими припиняється внаслідок
їх смерті. Тож діють загальні норми ст. 116
КЗпП, якою встановлено, що в разі звільнення
працівника виплата всіх сум, що належать
йому від підприємства, установи, організації,
провадиться в день звільнення. Які це «суми,
що належать йому від підприємства»? Розглянемо ситуацію.

Ситуація
Помер працівник підприємства. Воно
виконало остаточний розрахунок щодо нарахування зарплати й компенсації за неви-

користану відпустку по день смерті та виплатило ці суми дружині покійного. Однак на
підприємстві умовами колективного договору передбачена щорічна матеріальна допомога на оздоровлення, яку під час остаточного розрахунку не нарахували та не виплатили дружині покійного працівника. Через
два роки після його смерті в ході перевірки
з питань дотримання трудового законодавства правовий інспектор профспілки виніс
припис про необхідність виплатити дружині
матеріальну допомогу на оздоровлення, що
належала покійному. Чи необхідно проводити нарахування за вказаних обставин та
виплачувати ці кошти?
Перш ніж перейти до розгляду питання
необхідно з’ясувати суть та призначення
матеріальної допомоги на оздоровлення.
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(Не)обов’язкова матеріальна
допомога
Чіткого визначення терміна «матеріальна
допомога» чинне законодавство не містить.
Але законодавчо передбачено два можливих
варіанти надання матеріальної допомоги на
оздоровлення працівнику — добровільне та
обов’язкове.
Для окремих категорій працівників надання такої допомоги є обов’язковим. Це,
зокрема, педагогічні та медичні працівники,
державні службовці, посадові особи органів
місцевого самоврядування (далі — бюджетники) тощо. Цим категоріям працівників
надання допомоги на оздоровлення чітко
передбачено нормативними актами. Наприклад, ст. 57 Закону України «Про освіту»
від 05.09.2017 р. № 2145-VIII визначено,
що держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату
допомоги на оздоровлення в разі надання
щорічної відпустки.
Гарантоване державою надання матеріальної допомоги на оздоровлення навіть не
потребує заяви на її виплату від працівника,
достатньо лише факту його виходу у щорічну
відпустку. У разі поділу щорічної відпустки
на частини допомога на оздоровлення може
виплачуватися працівникові один раз під
час надання будь-якої з частин щорічної
основної відпустки за заявою працівника.
Для іншої ж категорії працівників надання
матеріальної допомоги на оздоровлення законодавством не передбачено, але відповідні
виплати можуть бути визначені в колективному договорі. Відповідно до ст. 14 та 18
КЗпП, ст. 7 Закону України «Про колективні
договори та угоди» від 01.07.1993 р. № 3356XII (далі — Закон № 3356) колективний договір може передбачати додаткові порівняно
з чинним законодавством і угодами гарантії,
а також положення колективного договору
поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від
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того, чи є вони членами професійної спілки,
і є обов’язковими як для роботодавця, так
і для працівників підприємства, установи,
організації.
Отже, як правило, допомога для оздоровлення є гарантованою виплатою один раз
на рік під час надання щорічної відпустки
за відповідний робочий рік. Така допомога, як правило, виплачується незалежно
від того, скільки часу працівник фактично
пропрацював. Якщо матеріальна допомога
виплачується за умовами колективного договору, то підприємство самостійно має
розробити й умови її виплати, якщо такі
умови чи передумови не визначені або не
випливають з інших локальних актів підприємства (правил діловодства, правил документообігу тощо).

Право на матеріальну допомогу
Положення ст. 116 КЗпП, як зазначалося,
передбачають, що в разі звільнення працівника виплата всіх належних йому сум провадиться в день звільнення. Паралельно з цією
нормою існує також положення ст. 1227
Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ),
за якою суми заробітної плати, інших виплат, які належали спадкодавцеві, але не
були ним одержані за життя, передаються
членам його сім’ї, а в разі їх відсутності —
входять до складу спадщини. Спадкуються
суми соціальних виплат, право на одержання
яких виникло у спадкодавця за життя, але
не було ним реалізовано.
Таким чином, право померлого працівника на допомогу на оздоровлення відповідно
до умов колективного договору дійсно існує,
але вона може надаватися після його смерті
за таких можливих випадків.
Перший випадок: колективний договір
містить норму, яка визначає порядок і умови
виплати одноразової допомоги на оздоровлення та передбачає формальну процедуру
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подачі заяв на допомогу, видання наказу,
але не містить умови про вихід працівника
у відпустку. У такому випадку допомога на
оздоровлення має надаватися спадкоємцям,
оскільки право на цю виплату працівник
мав ще до смерті.
У цій ситуації не має значення, чи написав працівник заяву за процедурою, визначеною колективним договором, чи ні,
оскільки встановлено його юридичне право
на отримання такої щорічної допомоги.
Відповідно це юридичне право збереглося
й після його смерті. А згідно зі ст. 1218 ЦКУ
до складу спадщини входять усі права та
обов’язки, що належали спадкодавцеві на
момент відкриття спадщини та не припинилися внаслідок його смерті.
Другий випадок: колективним договором не встановлено порядку та умов виплати одноразової допомоги на оздоровлення,
а лише визначено її щорічне надання в певному розмірі. У цьому випадку, якщо було
виплачено компенсацію за всю невикорис-
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тану відпустку, допомога на оздоровлення не
надається, оскільки застосовується аналогія
закону щодо бюджетників, для яких надання
допомоги на оздоровлення пов’язане з виходом у щорічну відпустку.
Отже, в разі повного розрахунку з працівником або спадкоємцем, тобто якщо
роботодавець повністю виплатив дружині
працівника як спадкоємиці компенсацію
за всю невикористану щорічну відпустку
в році його смерті, зобов’язання з виплати
допомоги на оздоровлення у підприємства
не виникає.
Варто також звернути увагу і на зворотну
ситуацію. Відповідно до частини третьої
ст. 22 Закону про відпустки відрахування
із заробітної плати за невідпрацьовані дні
відпустки в разі смерті працівника не провадять. Отже, якщо померлий працівник
використав більше днів відпустки, ніж встиг
«заробити», то сторнувати зайво нараховані
відпускні в разі припинення трудових відносин не потрібно.

Що нового
З 1 липня — оптимізація обігу монет дрібних номіналів
Під час презентації нових обігових монет
в. о. голови НБУ Яків Смолій оголосив, що
в рамках продовження політики оптимізації
готівкового обігу з 01.07.2018 р. в Україні
застосовуватимуться правила округлення
загальних сум готівкових розрахунків. Відпо
відні норми містяться в постанові НБУ «Про
оптимізацію обігу монет дрібних номіналів»,
якою передбачається таке:
• НБУ припиняє карбувати монети но
міналами 1, 2, 5 та 25 коп., але вони про
довжуватимуть виконувати функцію засобу
платежу та надалі залишатимуться в обігу,
але в подальшому готівковий обіг ними не
поповнюватиметься;
• для спрощення розрахунків діятимуть
правила округлення суми покупки:

сума, що закінчується від 1 до 4 коп.,
округлюється в бік зменшення до най
ближчої суми, яка закінчується на 0 коп.;
сума, що закінчується від 5 до 9 коп.,
округлюється в бік збільшення до най
ближчої суми, яка закінчується на 0 коп.;
• у разі наявності у покупця монет дрібних
номіналів він і надалі може ними розрахову
ватися, а в разі наявності таких монет у про
давця, він може видати покупцеві решту цими
номіналами;
• під час безготівкових розрахунків округ
лення не здійснюватиметься;
• населення й надалі зможе використову
вати розмінні монети дрібних номіналів, а торговельна мережа — встановлювати маркетин
гові ціни, які закінчуються на 99 коп.
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Сьогодні в рубриці:

Ненормований
робочий день:
регуляторні
та практичні аспекти

с. 33

Зниження тарифних
ставок (окладів):
нормативні
та практичні аспекти

с. 49

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по организации труда и заработной платы

Ненормированный

рабочий день:
регуляторные
и практические
аспекты

Ненормированный рабочий день — это один из факторов
эффективности трудового процесса для руководителей,
профессионалов, специалистов, технических служащих,
а также для водителей автотранспортных средств. А в системе
регулирования трудовых отношений емкость нормативной
базы по ненормированному рабочему дню не соответствует
широте применения этого режима рабочего времени. О регуляторных положениях режима работы с ненормированным
рабочим днем и применении этих положений на практике
с учетом запросов и вопросов читателей — в статье
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Недостаток нормативной базы
В законодательстве Украины как правовое понятие «ненормированный рабочий
день» встречается только в Законе об отпусках. В ст. 8 этого Закона предусматривается ежегодный дополнительный отпуск
за особый характер труда работникам с ненормированным рабочим днем.
В КЗоТ нет термина «ненормированный
рабочий день». До 1997 г. применение ненормированного рабочего дня регламентировалось и широко комментировалось
в соответствии с законодательством бывшего
Союза ССР.
С 1997 г. применение на предприятии
ненормированного рабочего дня в Украине
определяется Рекомендациями о порядке
предоставления работникам с ненормированным рабочим днем ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда,
утвержденными приказом Министерства
труда и социальной политики Украины от
10.10.1997 г. № 7 (далее — Рекомендации
№ 7). В Министерстве юстиции Украины
Рекомендации № 7 не регистрировались
и силы нормативно-правового акта не имеют.
«Вместе с тем важно учитывать, что рекомендации Министерства труда и социальной
политики готовят специалисты высшей квалификации на основании действующего законодательства. И отступление от рекомендаций может, в конечном счете, означать и нарушения требований законодательства»1.

Особенности режима работы
с ненормированным рабочим днем
Положения режима работы с ненормированным рабочим днем рассмотрим с учетом
Рекомендаций № 7 и других официальных
1 Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е. Научно-практический комментарий к законодательству Украины
о труде. — 11-е изд. — К.: Правова єдність, 2010. — С. 17.
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определяющих их материалов, в т. ч. комментариев к ст. 65 КЗоТ, в аспекте практического
применения этих положений.
Ненормированный рабочий день — особый режим рабочего времени, при котором
в случае невозможности нормирования
времени трудового процесса для некоторых категорий работников допускается
выполнение работы сверх нормальной продолжительности рабочего дня без дополнительной оплаты или компенсация отгулом.
Мера труда в этом случае определяется не
только продолжительностью рабочего дня,
но также кругом обязанностей и объемом
работы, возложенными на работников. В случае выполнения ими работ, не связанных с их
обязанностями, эти работы подлежат оплате
по трудовому соглашению как выполнение
особых заданий. Пунктом 16 постановления Пленума Верховного Суда Украины
«О практике применения судами законодательства об оплате труда» от 24.12.1999 г.
№ 13 разъясняется, что работа работника
с ненормированным рабочим днем свыше
установленной нормы рабочего времени
не является сверхурочной, кроме случаев
выполнения по поручению работодателя
работы, которая не входит в круг обязанностей работника.
Круг обязанностей (работ), который выполняет каждый работник по своей специальности, квалификации или должности,
определяется утвержденными на предприятии должностными (для руководителей,
профессионалов, специалистов, технических служащих) и рабочими (для рабочих)
инструкциями. Порядок разработки должностных и рабочих инструкций определен
Выпуском 1 Справочника квалификационных характеристик профессий работников,
утвержденным приказом Министерства
труда и социальной политики Украины от
29.12.2004 г. № 336.
Ненормированный рабочий день не
изменяет установленной недельной нор-
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мы рабочего времени и не превращает
рабочий день в удлиненный. Работодатель
не вправе систематически привлекать работников с ненормированным рабочим днем
к работе во внеурочное время или заранее
обязывать их к определенной переработке
сверх установленной продолжительности
ежедневной работы. При систематической
переработке сверх нормального рабочего
дня работника с ненормированным рабочим
днем, имеющего соответствующую квалификацию, опыт, знания, целесообразно либо
вводить дополнительную единицу штатного
расписания, либо сократить круг трудовых
обязанностей и упорядочить режим работы.
На работников с ненормированным рабочим днем полностью распространяются
правила внутреннего трудового распорядка, в т. ч. обязанность вовремя приходить
на работу и работать в течение установленного времени, время перерыва для отдыха и приема пищи, а также освобождение от работы в дни еженедельного отдыха
и в праздничные дни.
В соответствии с п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике
рассмотрения судами трудовых споров» от
06.11.1992 г. № 9 для работников с ненормированным рабочим днем время нахождения на работе сверх установленной общей
продолжительности является рабочим. Это
определение времени как рабочее может
быть использовано при установлении факта
появления работника на работе в нетрезвом
состоянии, в состоянии наркотического или
токсического опьянения как основание для
расторжения трудового договора по п. 7
ст. 40 КЗоТ.
Работы до или после окончания рабочего
дня могут выполняться и по инициативе
работника, если это вызвано необходимостью своевременного выполнения работы,
определенной трудовым договором.
Работник с ненормированным рабочим
днем должен выполнять без распоряжения

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

и по распоряжению руководителя с переработкой сверх установленной продолжительности рабочего дня срочную работу,
входящую в круг его обязанностей, то есть
внеурочную работу. Невыполнение этого
распоряжения может квалифицироваться
как нарушение трудовой дисциплины с применением дисциплинарных взысканий.
Привлечение работника с ненормированным рабочим днем к сверхурочным работам, не предусмотренным его
должностной инструкцией, проводится
в соответствии со ст. 62 и 63 КЗоТ, т. е. на
общих основаниях. Привлечение к работе
в выходные и праздничные (нерабочие)
дни проводится также на общих основаниях
в соответствии со ст. 71 КЗоТ.

Для кого применяется
Согласно п. 5. Рекомендаций № 7 ненормированный рабочий день может
применяться для руководителей, специалистов и работников, а именно для лиц:
• труд которых не поддается точному
учету во времени;
• рабочее время которых по характеру
работы делится на части неопределенной
продолжительности (сельское хозяйство);
• которые распределяют время для работы по своему усмотрению.
В п. 2.10 Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных
транспортных средств, утвержденного приказом Министерства транспорта Украины
от 07.06.2010 г. № 340 (далее — Положение
№ 340), предусмотрено: «Водителям легковых автомобилей (кроме такси) в случае
надобности может устанавливаться ненормированный рабочий день, то есть сверх
нормальной продолжительности рабочего
времени. Эта работа не считается сверхурочной и за нее не производится дополнительная оплата переработанного времени.
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Количество часов переработанного времени
при такой работе определяется в коллективном договоре». Действие Положения
№ 340 распространяется на автомобильных
перевозчиков и водителей, осуществляющих
внутренние перевозки пассажиров или/
и грузов колесным транспортом (п. 1.3 Положения № 340).

Когда не применяется
Ненормированный рабочий день для
рабочих не сочетается с режимом суммированного учета рабочего времени как
с режимом, при котором переработка рабочего времени должна компенсироваться
недоработкой в другие дни или предоставлением дополнительных дней отдыха (отгулов).
Как альтернатива ненормированному
рабочему дню гибкий режим рабочего
времени целесообразен только при ненапряженной загрузке работой. Это случаи,
когда в течение рабочего дня есть возможность предоставлять работнику свободное от
работы время для отдыха с отсутствием его
в это время на рабочем месте и обеспечивать
ему нормальную предусмотренную законодательством продолжительность рабочего дня.
Это следует из пп. 1.6 Методических рекомендаций по установлению гибкого режима
рабочего времени, утвержденных приказом
Министерства социальной политики Украины от 04.10.2006 г. № 359. Такой уровень
загрузки работой возможен, в частности,
если фактическая численность работников
в пределах или выше нормативной.
Ненормированный рабочий день не применяется для работников, занятых на работах с неполным рабочим днем (п. 2. Рекомендаций № 7). Но здесь все не так просто.
Законодательство не запрещает применения ненормированного рабочего дня
для работников, занятых работой неполный
рабочий день. А положения Рекомендаций
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№ 7, в т. ч. по п. 2, имеют по определению
рекомендательные значения. На это обращается внимание в газете «Праця і зарплата»
№ 43/2017, с. 18. В этой публикации предполагается, что внешний или внутренний
совместитель (неполный рабочий день)
при невозможности нормирования времени трудового процесса по основной работе
периодически выполняет эту основную
работу возможно до ее установленного
начала. Тогда по основной работе устанавливается ненормированный рабочий день.
Такое предположение можно сделать и по
неосновной работе — с продолжением работы после ее установленного окончания.
Да и основная (и единственная) работа
с неполным рабочим временем по должности с ненормированным рабочим днем
может выполняться при необходимости
(до или после работы) сверх этой неполной
продолжительности рабочего времени —
и по факту это будет исключением из правила о ее выполнении только в пределах
неполного рабочего времени.
Эти предположения на предприятии
становятся локальными нормами, определяемыми в установленном порядке.

Как устанавливается
ненормированный рабочий день
Перечни профессий и должностей работников с ненормированным рабочим
днем определяются при заключении коллективного договора. Ориентиром для
включения профессий и должностей в эти
перечни являются аналогичные ориентировочные перечни отраслевого или регионального соглашения, в т. ч. для предприятий,
которые не входят в сферу действия сторон,
подписавших соглашение. Ориентировочные
перечни работ, профессий и должностей
работников с ненормированным рабочим
днем, утверждаемые министерствами и дру-

№4 (141) квітень 2018

гими центральными органами исполнительной власти по согласованию с соответствующими отраслевыми профсоюзами, также
имеют нормативное и практическое значение. Для отдельных категорий работников,
указанных в таком перечне, с учетом местных
производственных условий не обязательно
устанавливать ненормированный рабочий
день, если они фактически работают с нормальной продолжительностью рабочего
времени.
Положения применения ненормированного рабочего дня на предприятии могут
определяться коллективным договором (как
обязательства стороны работодателя) или
нормативным приказом, согласованным
с выборным органом первичной профсоюзной организации.
Предположим, что в коллективном договоре предусмотрена регламентация ненормированного рабочего дня в специальном
нормативном приказе. В соответствии с п. 4
части первой ст. 247 КЗоТ выборный орган
первичной профсоюзной организации на
предприятии, в учреждении, организации
совместно с работодателем решает вопросы
рабочего времени и времени отдыха. Поэтому приказы по предприятию о регламентировании применения ненормированного
рабочего дня согласовываются с профсоюзным комитетом предприятия.
Такой же порядок согласования этого
нормативного приказа и при незаключении
коллективного договора.

Компенсация за работу
с ненормированным рабочим днем
Компенсацией за работу с ненормированным рабочим днем (ст. 8 Закона об
отпусках) является ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда
продолжительностью до 7 календарных
дней согласно спискам должностей, работ
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и профессий, определенным коллективным
договором, соглашением.
Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день устанавливается
коллективным или трудовым договором
в зависимости от времени занятости работника в этих условиях (ст. 8 Закона об
отпусках). Соответствующее приложение
к коллективному договору будет иметь примерно такое наименование: «Перечень должностей и профессий работников, которым
устанавливается ненормированный рабочий
день и ежегодный дополнительный отпуск
за особый характер труда». Так в одном приложении — и перечень должностей, и дополнительный отпуск. В перечень включаются
профессии руководителей, профессионалов,
специалистов, технических служащих и одна
профессия категории рабочих — водителя
автотранспортных средств (легкового автомобиля).
Пунктом 8 Рекомендаций № 7 предусмот
рено, что дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день предоставляется
пропорционально времени, отработанному
на работе, в должности, дающих право на
этот отпуск.
Как отмечалось выше, в п. 2 Рекомендаций
№ 7 указано, что ненормированный рабочий
день не может применяться для работников,
занятых на работе с неполным рабочим
днем. Пользуется ли он тогда правом на дополнительный отпуск? Так, пользуется. Это
подтверждает и Министерство социальной
политики Украины в письме от 10.10.2017 г.
№ 2536/0/101-17/284, отмечая, что если
в связи со спецификой работы работник
с неполным рабочим днем периодически
выполняет основную работу за пределами
рабочего времени, ему может быть установлен ненормированный рабочий день и,
соответственно, ежегодный дополнительный
отпуск на условиях, определенных в коллективном договоре.
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Ранее упомянутым п. 2.10 Положения
№ 340 предусмотрено, что водителям с ненормированным рабочим днем предоставляется в форме компенсации ежегодный
дополнительный отпуск и в случаях, преду
смотренных законодательством, производится соответствующая оплата за выполненный
объем работ, степень напряженности, сложность и самостоятельность в работе, необходимость выполнения служебных заданий
сверх установленной продолжительности
рабочего времени.
Действующим законодательством пока
не предусмотрены случаи дополнительной
оплаты водителям автотранспортных средств
за работу в режиме ненормированного рабочего времени.
А в отраслевых соглашениях в качестве
компенсации за работу с ненормированным рабочим днем, кроме предоставления
ежегодного отпуска, предусматривается
установление водителю легкового автомобиля доплаты в размере до 25 % месячной
тарифной ставки.
Такая компенсация предусмотрена, к примеру, Отраслевым соглашением между Публичным акционерным обществом «Государственная продовольственно-зерновая
корпорация Украины», Государственной
акционерной компанией «Хлеб Украины»,
объединением предприятий хлебопекарной
промышленности «Укрхлебпром» и Профсоюзом работников агропромышленного комплекса Украины на 2014–2016 годы (действует до принятия нового; далее — Отраслевое
соглашение). Эта доплата должна применяться на предприятиях, которые находятся
в сфере действия сторон, подписавших Отраслевое соглашение, и может применяться
на предприятиях, которые находятся вне
его сферы. Доплаты за работу с ненормированным рабочим днем предусматриваются
отдельным пунктом положения о доплатах,
являющегося, как правило, приложением к
коллективному договору.
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Табелирование работы
с ненормированным рабочим днем
Отражение явок и неявок в первичном
учете регулируется нормативными актами
Госстата Украины. В Инструкции по статистике численности работников, утвержденной
приказом Государственного комитета статис
тики Украины от 28.09.2005 г. № 286, нет
определений относительно табелирования
работы с ненормированным рабочим днем.
Нормативно-правовым актом, в котором определяется порядок табелирования
работы с ненормированным рабочим днем,
является Положение № 340. Подпунктом 6.8
этого Положения, в частности, для водителей
автотранспортных средств предусмотрено,
что такая работа учитывается в рабочих днях
(кроме работы в праздничные дни, которые
исчисляются в часах).
В практике работы предполагается, что
работа с ненормированным рабочим днем
для всех категорий работников учитывается в часах по утвержденному графику
работы. Часы работы сверх нормальной
продолжительности рабочего времени не
учитываются.
Приказом Государственного комитета
статистики Украины «Об утверждении типовых форм первичной учетной документации по статистике труда» от 05.12. 2008 г.
№ 489 с 01.01.2009 г. в составе типовых
форм первичной учетной документации
предприятий, учреждений, организаций
утверждена и введена в действие типовая
форма № П-5 «Табель учета использования
рабочего времени». В примечании 2 к этой
форме указано, что она носит рекомендационный характер и состоит из минимального
количества показателей, необходимых для
заполнения форм государственных статис
тических наблюдений. При необходимости
форма может быть дополнена другими показателями, которые используются для учета
на предприятии. Эта локальная форма может
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регламентировать и табелирование работы
с ненормированным рабочим днем2.

Документирование
В колдоговоре
В приложении 1 приводится пример определения в коллективном договоре предприятия режима работы с ненормированным
рабочим днем.
В связи с недостатком нормативной базы
по режиму ненормированного рабочего дня
в коллективном договоре целесообразно
с учетом Рекомендаций № 7 регламентировать по условиям предприятия применение
этого режима. Такая регламентация и предлагается в представленном приложении
как обязательства стороны работодателя.
В условном примере не определено преду
смотренное для коллективного договора
пп. 2.10. Положения № 340 количество часов
переработанного времени для водителей
легковых автомобилей.
В приложении приводятся и примеры
установления в коллективном договоре
компенсации за работу с ненормированным
рабочим днем:
• пример приложения к договору по
списку профессий и должностей, которым
устанавливается ненормированный рабочий день и ежегодный отпуск за особый
характер труда;
• фрагмент приложения к коллективному договору с Положением об установлении
доплат.
Если в коллективном договоре режим
работы с ненормированным рабочим днем
никак не регламентирован, то общим собранием трудового коллектива возможно внести
в коллективный договор соответствующие
изменения.
2 Примерное Положение о табельном учете рабочего
времени и порядок его разработки см. в журнале «Заробітна плата» № 2/2018, с. 27 (Прим. ред.)
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В приказе
В приложениях 2–4 — примеры комплекта документов по регламентации на предприятии ненормированного рабочего дня
в нормативном приказе.
В условном примере коллективным договором предприятия (вариант) не регламентировано применение ненормированного
рабочего дня. И при этом предусмотрено
издание специального нормативного приказа
о применении режима ненормированного
рабочего дня, в т. ч. о порядке привлечения
работников с ненормированным рабочим
днем к внеурочным и сверхурочным работам,
а также к работе в выходные (нерабочие) дни.
Схема согласования приказа с профсоюзным комитетом приводится в приложениях 2 и 3, приказ — в приложении 4.
Состав положений о регламентации применения ненормированного рабочего дня
в коллективном договоре (приложение 1)
и в нормативном приказе (приложение 4)
в предложенных примерах почти идентичен.

Оформление внеурочной
и сверхурочной работы для
работников с ненормированным
рабочим днем
В приложениях 5 и 6 приведены примеры
документального оформления о привлечении
работника с ненормированным рабочим
днем к внеурочной работе, т. е. к работе,
входящей в круг обязанностей работника
и выполняемой по окончании рабочего дня.
Этот приказ может отражать напряженность в трудовых отношениях, поэтому его
формулировки должны предупреждать развитие конфликтных ситуаций. Вероятность
издания такого приказа очень мала, но на
предприятии целесообразно знать о возможности его издания.
В приложениях 7 и 8 — примеры документального оформления о привлечении

39

40

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

работника с ненормированным рабочим
днем к сверхурочной работе, т. е. к работе,
не входящей в круг обязанностей работника. в условном примере — это главный
механик, для которого слесарные работы не
могут быть и не являются его должностными
обязанностями. При этом в соответствии
со ст. 31 КЗоТ (запрещающей требовать
выполнение работы, не обусловленной трудовым договором) согласие (или несогласие)
главного механика на привлечение к сверхурочным работам, не входящим в круг его
обязанностей, может быть выражено при
ознакомлении с приказом. в примере при-

каза соблюдены требования действующего
законодательства, в т. ч. исключительность
случая привлечения к сверхурочной работе
и разрешение профсоюзного комитета на
проведение этой работы. аналогично может
быть оформлено и привлечение работника
с ненормированным рабочим днем к работе в выходные и праздничные (нерабочие)
дни.
Предполагается, что с учетом изложенного все вопросы регулирования режима
работы с ненормированным рабочим днем
на предприятии будут решаться обоснованно
и правомерно.
Приложение 1

Пример определения в коллективном договоре предприятия режима работы
с ненормированным рабочим днем
Колективний договір
Публічного акціонерного товариства
«Запорізький елеватор»
на 2018 рік
(витяг)
<…>
<…>

Розділ II. Трудові відносини

Зобов’язання Сторони роботодавця:
<…>
4.3. Режим роботи з ненормованим робочим днем.
4.3.1. У разі застосування ненормованого робочого дня використовувати Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної
додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Мінпраці та
соціальної політики України від 10.10.1997 р. № 7.
4.3.2. Для працівників з ненормованим робочим днем вважати робочим часом
час перебування на роботі в межах і понад встановленої тривалості робочого дня;
робочий час цих працівників обліковувати в робочих днях із позначенням їх тривалості
за нормою робочого часу згідно з графіками роботи.
4.3.3. Не залучати систематично працівників з ненормованим робочим днем до
роботи після закінчення робочого дня і не зобов’язувати заздалегідь цих працівників
до певного переробітку понад встановлену тривалість щоденної роботи.
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4.3.4. У разі систематичного переробітку в режимі ненормованого робочого дня
працівників відповідної кваліфікації та досвіду вводити додаткову одиницю до штатного розпису або скорочувати коло трудових обов’язків працівника.
4.3.5. Як правило, не застосовувати ненормований робочий день для працівників
з неповним робочим днем з можливістю винятків з правила у випадках особливої
роботи, притаманної ненормованому робочому дню.
4.3.6 Ненормований робочий день не застосовувати для робітників з підсумованим
обліком робочого часу.
4.3.7. Для працівника з ненормованим робочим днем розпорядження керівника про
залучення після закінчення робочого дня працівника до термінової роботи, передбаченої
посадовою (робочою) інструкцією (до позаурочної роботи), вважати обов’язковим до
виконання; за необхідністю залучення до позаурочної роботи оформлювати наказом.
4.3.8. Залучення працівника з ненормованим робочим днем до надурочних робіт,
не передбачених посадовою інструкцією, до роботи у вихідні, святкові (неробочі)
дні, а також компенсацію за ці роботи провадити за загальними підставами згідно
з Кодексом законів про працю України.
Варіант пп. 4.3
4.3.1. Регламентування роботи з ненормованим робочим днем оформити погодженим з профспілковим комітетом нормативним наказом по підприємству.
<…>
Колективний договір підписали:
Від Сторони роботодавця
Голова правління
Козак Д. І. Козак

Від Сторони працівників
Голова профспілкового комітету
Славіна Н. І. Славіна
Додаток № 4
до Колективного договору на 2018 р.
ПАТ «Запорізький елеватор»

Перелік посад і професій працівників, яким встановлюється ненормований
робочий день та щорічна додаткова відпустка за роботу в такому режимі
(як за особливий характер праці)
№
з/п

Посада, професія

1

2

Заступник голови правління із
1 закупівлі сільськогосподарської
продукції
2 Головний інженер
… …

Тривалість відпустки в календарних днях
Додаткової за роботу
Основної
з ненормованим
Загальної
робочим днем
3
4
5

24

7

31

24
...

7
...

31
...

41

42
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№
з/п

Посада, професія

1

2

13
14
…
17

Бухгалтер
Касир
…
Майстер виробничої дільниці
Начальник охорони пожежної,
18
сторожової
Водій автотранспортних
19
засобів, легковий автомобіль
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Тривалість відпустки в календарних днях
Додаткової за роботу
Основної
з ненормованим
Загальної
робочим днем
3
4
5

24
24
...
24

6
5
...
7

30
29
...
31

24

7

31

24

6

30

Примітки:
1. Додаткова відпустка за роботу з ненормованим робочим днем голові правління
акціонерного товариства обумовлюється контрактом.
2. Додаткова відпустка за особливий характер праці надається тривалістю, пропорційній фактичній роботі в режимі ненормованого робочого дня за даними спеціального обліку.
Головний економіст

Голуб

Т. П. Голуб
Додаток № 9
до Колективного договору на 2018 р.
ПАТ «Запорізький елеватор»

Положення про встановлення доплат до тарифних ставок і посадових окладів
(витяг)
№
з/п
1

5

Найменування
Коло працівників, яким установлюються доплати,
доплат
розміри доплат
2
3
<…>
За роботу
Водії автотранспортних засобів (легкові автомобілі) — 25 %
з ненормованим
місячної тарифної ставки за відпрацьований водієм час
робочим днем
<…>

Примітка. Усі доплати встановлюються наказом по підприємству, їх нарахування
припиняється в разі зміни режиму роботи, доплати скасовуються наказом по підприємству в установленому порядку.
Головний економіст

Голуб

Т. П. Голуб

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

№4 (141) квітень 2018

Примеры документов по регламентации на предприятии ненормированного
рабочего дня в нормативном приказе
Приложение 2
Председателю профсоюзного комитета
ПАО «Запорожский элеватор»
Славиной Н. И.
председателя правления акционерного
общества
Козака Д. И.
Заявка
о принятии совместного решения по регламентации на предприятии
применения ненормированного рабочего дня
На предприятии в режиме ненормированного рабочего дня работает 25 % общей численности работников. Для оптимизации применения этого режима работы
в связи с отсутствием соответствующей регламентации в Коллективном договоре
на 2018 г. предлагаю профсоюзному комитету согласно п. 4 ст. 247 КЗоТ совместно
решить этот вопрос.
Проект приказа по предприятию о регламентации применения ненормированного
рабочего дня прилагается для согласования.
01.03.2018 г.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Приложение 3
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
02.03.2018 № 3
г. Запорожье
Заседания профсоюзного комитета
Председатель — Славина Н. И.
Секретарь — Довгань Г. П.
Присутствующие: Федорчук В. П., инженер-технолог, Белая З. Г., бухгалтер, Рыбчинская К. П., аппаратчик обработки зерна.
Приглашенные: главный экономист Голуб Т. П.
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Повестка дня:
1. О совместном решении вопроса по регламентации применения ненормированного рабочего дня.
1. СЛУШАЛИ:
Главный экономист Голуб Т. П. выступила с информацией о заявке председателя
правления акционерного общества. В этой заявке предлагается принять совместное
решение по регламентации на предприятии применения ненормированного рабочего
дня, изложенное в проекте соответствующего приказа по предприятию. Принятие
такого приказа предусмотрено в Коллективном договоре на 2018 г.
Она довела до сведения присутствующих о соответствии проекта приказа нормам
действующего законодательства и Рекомендациям о порядке предоставления работникам с ненормированным рабочим днем ежегодного дополнительного отпуска за
особый характер труда, утвержденным приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 10.10.1997 г. № 7.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать проект приказа по предприятию о регламентации применения ненормированного рабочего дня.
Председатель
Секретарь

Н. И. Славина
Г. П. Довгань

Согласно оригиналу
Секретарь
02.03.2018

Довгань

Г. П. Довгань

Приложение 7
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
04.03.2018

г. Запорожье

№ 31-ОД

О регламентации применения
ненормированного рабочего дня
Для оптимизации применения режима ненормированного рабочего дня, руководствуясь Рекомендациями о порядке предоставления работникам с ненормированным
рабочим днем ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной политики Украины от
10.10.1997 г. № 7, и нормами действующего законодательства, по согласованию
с профсоюзным комитетом предприятия (протокол заседания от 02.03.2018 г. № 3)
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Регламентировать применение на предприятии ненормированного рабочего
дня приводимыми ниже положениями:
1.1. Для работников с ненормированным рабочим днем считать рабочим временем
время пребывания на работе в пределах и свыше установленной продолжительности
рабочего дня; рабочее время этих работников учитывать в рабочих днях с обозначением их продолжительности по норме рабочего времени.
1.2. Не привлекать систематически работников с ненормированным рабочим
днем к работе после истечения рабочего дня и не обязывать систематически этих
работников к заранее определенной переработке свыше установленной продолжительности ежедневной работы.
1.3. Не применять ненормированный рабочий день для работников с неполным
рабочим днем и при суммированном учете рабочего времени.
1.4. Для работника с ненормированным рабочим днем распоряжение руководителя, начальника структурного подразделения, о привлечении работника по истечении
рабочего дня к срочной работе, предусмотренной должностной (рабочей) инструкцией
(к внеурочной работе), считать обязательным для выполнения. При необходимости
привлечение к внеурочной работе оформлять приказом.
1.5. Привлечение работника с ненормированным рабочим днем к сверхурочным
работам, не предусмотренным должностной (рабочей) инструкцией, к работе
в выходные, праздничные (нерабочие) дни, а также компенсацию за эти работы
производить на общих основаниях согласно Кодексу законов о труде Украины.
2. Поручить инспектору по кадрам Сидоренко В. К. ознакомить с настоящим приказом работников предприятия.
Основания: 1. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 03.03.2018 г.
2. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета от 02.03.2018 г.
№ 3.
Председатель правления

Козак

Визы
Согласовано:
Председатель профкома
Н. И. Савченко
(подпись, печать)
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)

Д. И. Козак
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Примеры документов по оформлению привлечения работника
с ненормированным рабочим днем к внеурочной работе
Приложение 8
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
от 6 марта 2018 г.
О привлечении к работе во внеурочное время Васецкой В. И.
В связи с намеченным на 14 марта 2018 г. проведением общего собрания трудового
коллектива для внесения изменений в Коллективный договор на 2018 г. по оплате труда к этому времени должен быть подготовлен проект соответствующих изменений.
Проект раздела Коллективного договора по оплате труда разрабатывается
в соответствии с должностной инструкцией экономистом по труду Васецкой В. И.,
работающей в режиме ненормированного рабочего времени. Анализ готовности
проектных материалов показывает, что в течение 12–13 марта с учетом текущей
работы эти материалы не будут разработаны в срок, если Васецкая В. И. будет работать в пределах нормальной продолжительности рабочего дня.
Прошу вас утвердить распоряжение о выполнении Васецкой В. И. 12 и 13 марта
задания по разработке необходимых проектных материалов в нормативное и во
внеурочное время.
Главный экономист

Голуб

Т. П. Голуб
Приложение 9

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
07.03.2018

г. Запорожье

№ 30-К

О привлечении к работе
во внеурочное время Васецкой В. И.
В целях обеспечения своевременной подготовки изменений к Коллективному
договору на 2018 г. по оплате труда
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить распоряжение главного экономиста Голуб Т. П. о выполнении
экономистом по труду Васецкой В. И. предусмотренной ее должностной инструкци-
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ей работы по разработке проекта изменений к Коллективному договору на 2018 г.
по оплате труда 12 и 13 марта в нормативное время, а при необходимости — и во
внеурочное время.
2. Поручить инспектору по кадрам Сидоренко В. К. ознакомить под подпись
с настоящим приказом Васецкую В. И.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 06.03.2018 г.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы
Согласовано:
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)

Примеры документов по оформлению привлечения работника
с ненормированным рабочим днем к сверхурочной работе
Приложение 10
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
от 12 марта 2018 г.
О проведении сверхурочной работы 12 марта 2018 г.
В корпусе элеватора не функционирует нория. Из-за неисправности нории
прекращены работы на производственном участке хлебоприемной деятельности —
не принимается и не отгружается зерно.
Для неотложного ремонта нории предлагаю привлечь к сверхурочным слесарным
работам 12 марта 2018 г. слесаря-ремонтника 5 разряда Петренко О. И., а в связи
с отсутствием на предприятии другого работника такой же квалификации — главного
механика Гуртового П. П.
Главный инженер

Лемех

В. Г. Лемех
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Приложение 11
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
12.03.2018

г. Запорожье

№ 32-К

О проведении сверхурочных работ 12 марта 2018 г.
Для неотложного ремонта нории в корпусе элеватора, неисправность которой
вызывает прекращение работ для работников производственного участка хлебоприемной деятельности, в связи с отсутствием на предприятии достаточной численности
рабочих необходимой квалификации и по разрешению профсоюзного комитета
предприятия (протокол заседания от 12.03.2018 г. № 3)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 12 марта 2018 г. сверхурочные слесарные работы по ремонту нории
в корпусе элеватора с привлечением к работе главного механика Гуртового П. П.
и слесаря-ремонтника Петренко О. И. в пределах допустимой продолжительности
(ст. 65 КЗоТ).
2. Оплатить сверхурочные работы из такого расчета:
2.1. Главному механику Гуртовому П. П., работающему в режиме ненормированного рабочего дня и привлеченному к работе, которая не входит в круг его обязанностей, — в двойном размере часовой тарифной ставки, рассчитанной исходя из
должностного оклада и нормы продолжительности рабочего времени в марте 2018 г.
2.2. Слесарю-ремонтнику Петренко О. И., работающему на почасовой системе
оплаты труда, — в двойном размере установленной часовой тарифной ставки.
3. Поручить инспектору по кадрам Сидоренко В. К. ознакомить под подпись
с настоящим приказом Гуртового П. П. и Петренко О. И.
Основания: 1. Докладная записка главного инженера Лемеха В. Г. от 12.03.2018 г.
2. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета от 12.03.2018 г.
№ 4.
Председатель

Козак

Визы
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)

Д. И. Козак
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Снижение

тарифных ставок
(окладов):
нормативные
и практические
аспекты
При ухудшении финансового положения предприятия снижение тарифных ставок (окладов) всем работникам может
стать крайней мерой для сокращения производственных
расходов. Это решение готовится так, чтобы снижение
заработной платы с пониманием принималось трудовым
коллективом и не нарушалось трудовое законодательство.
Об этом — в статье

Финансовые трудности и зарплата
На предприятии в результате обострения
конкурентных ситуаций резко снизились
договорные возможности и упал объем производства. Договорные обязательства не позволяют сохранить расходы на оплату труда
на прежнем уровне. Сокращение численности работников в сложившихся обстоятельствах (характеризующихся как долговремен-

ные финансовые затруднения) — не самый
лучший выход. Даже отдаленная перспектива
возобновления производства в прежних
объемах требует сохранения сложившихся
численности и состава постоянных работников. Да и работники заинтересованы
в сохранении трудовых отношений с предприятием. Поэтому по сравнению с сокращением численности сокращение расходов
на оплату труда более приемлемая мера.
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При этом возникают такие ключевые
вопросы:
• кто принимает решение (руководитель,
работники?);
• как быть, если нет коллективного договора и нет профсоюзной организации
(перезаключать трудовые договоры, издавать нормативный приказ?);
• с кем согласовывается решение (с проф
союзом, с представителями трудового коллектива?);
• что будет, если стороны не придут к согласию (банкротство, сокращение численности работников?).
Ответы подсказываются и правомерными
возможностями, и практической реальностью. Предположим, что на предприятии
с соблюдением нормативных положений
(локальных и законодательных) уже принят ряд возможных жестких мер по режиму
экономии средств на оплату труда:
• общим собранием трудового коллектива внесено изменение в коллективный
договор — приостановлено действие всех
положений о премировании работников
предприятия (по месячным результатам
производственной деятельности, по итогам
года, за выслугу лет);
• отменены в принятом на предприятии порядке установленные работникам
надбавки за высокие достижения в труде
и за высокое профессиональное мастерство;
• в законодательно предусмотренном
порядке на производственных участках установлено неполное рабочее время и в этих
условиях оформлены и простои участков.
Рассматривается крайняя мера о минимизации расходов по оплате труда — снижение
тарифных ставок (окладов) всем работникам (известно, что эта мера не последняя,
последняя — сокращение численности).
Обязательно заметим, что в новом (с 2017 г.)
правовом поле снижение тарифной составляющей заработной платы целесообразно
в том случае, если фактический месячный
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уровень этой составляющей у большинства работников предприятия значительно выше законодательно установленного
размера минимальной заработной платы
(с 01.01.2018 г. — 3723,00 грн в месяц).
Уточняем наши условия. Тарифные ставки (оклады) у большинства работников
предприятия превышают 3723,00 грн в месяц. С учетом этого принимаем решение
о снижении тарифных ставок (окладов)
всем работникам предприятия. И если по
отдельным работникам тариф по зарплате
окажется ниже 3723,00 грн в месяц, то этот
уровень будет обеспечен соответствующими
законными доплатами.

Снижение тарифной части
зарплаты: варианты решений
Предположим, что на строительном предприятии с 01.01.2018 г. минимальная месячная тарифная ставка рабочего І разряда
установлена в размере 5000,00 грн, т. е.
в 1,34 раза выше минимальной заработной платы на 2018 г. и в 2,84 раза выше
прожиточного минимума на 01.01.2018 г.
(с 01.01.2018 г. — 1762,00 грн). Этот размер
минимальной тарифной ставки рабочего
І разряда значительно превышает и размер,
установленный, к примеру, отраслевым
соглашением предприятий отрасли хлебопродуктов (предприятие в сфере его действия). В этом отраслевом соглашении размер минимальной тарифной ставки рабочего І разряда превышает размер прожиточного
минимума на 20 %. Как видим, на предприятии воспользовались своим правом (ст. 97
КЗоТ) самостоятельно устанавливать размер ключевой составляющей зарплатного
тарифа. Итак, имеем значительное превышение его размера по сравнению с отраслевым соглашением и знаем, что нормы
коллективных соглашений (в рассматриваемом случае — отраслевое соглашение) яв-
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ляются минимальными социальными гарантиями.
Из нетарифных выплат на предприятии
остались только доплаты за работу с вредными условиями труда, за работу в ночное
время, за ненормированный рабочий день
для водителя легкового автомобиля и надбавка за классность водителям автомобилей.
Эти доплаты и надбавки, учитывающие
условия (характер) труда и квалификацию
работника, не отменяются в связи с недостатком средств.
С учетом исходных данных и финансовых
затруднений принимаем решение о снижении тарифных ставок (окладов) всем работникам предприятия. И способы выполнения
такого решения есть.
Обязательно снижаем размер минимальной тарифной ставки рабочего І разряда — исходной величины в формировании тарифной системы оплаты труда (часть
четвертая ст. 96 КЗоТ).
Также можем снизить и тарифообразующие коэффициенты (а можем и оставить
их без изменений). Речь идет о соотношениях в оплате труда (по видам деятельности,
по категории работников), складывающихся
по отношению к минимальной тарифной
ставке рабочего І разряда и к минимальному должностному окладу техника без
категории.
Эти соотношения можно снизить пропорционально их размерам, определенным
отраслевым соглашением (или без него). Так,
к примеру, по рабочим-разрядникам межтарифные коэффициенты для ІІ–VІ разрядов
(соответственно: 1,09; 1,2; 1,35; 1,55; 1,8)
могут быть снижены пропорционально — на
50 % их значений после запятой по каждому
разряду (и составить соответственно: 1,04;
1,1; 1,17; 1,27; 1,4). А можно снизить и не
пропорционально. Допустим, по V и VІ разрядам вместо 1,55 и 1,8 установить соответственно 1,5 и 1,7, а по ІІ–ІV разрядам
оставить без изменения.

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

Аналогичный пример можно привести
по руководителям, профессионалам, специалистам, техническим служащим (далее — служащие) с пропорциональным
и непропорциональным снижением междолжностных коэффициентов по отношению
к минимальному должностному окладу техника без категории.
И заметим, что при всех снижениях (и тарифной ставки рабочего І разряда, и соотношений в оплате труда) нецелесообразно
в итоге получить по значительному контингенту работников тарифные ставки (оклады)
в размерах, меньших законодательно установленного размера минимальной заработной платы. Такое снижение будет нивелировано доплатами.

Нормативный порядок
снижения
Снижение тарифных ставок, окладов,
должностных окладов сразу всем работникам предприятия как нормативная возможность отмечается в п. 27 (пример 2) комментария к ст. 32 КЗпП (Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. —
11-е изд. — К.: Правова єдність, 2010 —
С. 116). В комментарии определяется, что
в этом случае работодатель выступает не как
сторона трудового договора, а как участник
организационно-управленческих отношений и действует в соответствии со ст. 15 Закона об оплате труда и ст. 97 КЗоТ.
В этих статьях законодательных актов
предусмотрено, что тарифные ставки, схемы
должностных окладов, размеры надбавок,
доплат, премий устанавливаются предприятиями, учреждениями, организациями
самостоятельно в коллективном договоре
с соблюдением норм и гарантий, предусмот
ренных законодательством, генеральным
и отраслевыми (региональными) соглаше-
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ниями. А при незаключении коллективного
договора эти вопросы согласовываются
с профсоюзным органом, а при его отсутствии — с другим органом, уполномоченным на представительство трудовым коллективом.
С учетом указанных норм трудового законодательства снижение тарифных ставок
(окладов) всем работникам предприятия
может производиться внесением соответствующих изменений в коллективный договор или изданием нормативного приказа
с такой же распорядительной частью. При
этом как государственную гарантию необходимо учитывать то, что в соответствии
с частью шестой ст. 96 КЗоТ размер тарифной ставки (должностного оклада) не может
быть меньше законодательно установленного размера прожиточного минимума,
установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года.
В соответствии со ст. 14 Закона об оплате
труда оплата труда ниже норм генерального,
отраслевых (межотраслевых) или территориальных соглашений может допускаться
на период преодоления финансовых трудностей предприятия сроком не более чем
шесть месяцев. Это касается предприятий,
входящих в сферу действия сторон, подписавших эти соглашения.
В нашем случае сниженный тариф ориентируется по минимуму на 3723,00 грн
в месяц — размер минимальной зарплаты.
Потому уверенно предполагается, что сниженные тарифные ставки (оклады) будут
не ниже норм отраслевого соглашения, где
минимальная месячная тарифная ставка
рабочего І разряда составляет 2113,00 грн.
При снижении размеров должностных
окладов служащим возможен отказ от опре-
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деления их максимальных размеров или со
снижением в схеме окладов коэффициента
отношения максимального оклада к минимальному (например, с 1,3 до 1,1).
Изменение условий оплаты труда в сторону ухудшения могут вводиться в соответствии со ст. 29 Закона об оплате труда и ст. 103
КЗоТ не ранее чем через два месяца после
уведомления работников об их введении.
При этом в практике кадровой работы
в этом случае различают такие распорядительные действия:
• установление изменений условий оплаты труда в сторону ухудшения;
• уведомление о предстоящем их введении;
• введение этих условий.
С учетом изложенного, документальное
оформление рассматриваемых изменений
условий оплаты труда в сторону ухудшения
на период преодоления финансовых трудностей будет складываться из ряда нормативно-распорядительных документов:
• протокола общего собрания трудового
коллектива по внесению соответствующих
изменений в коллективный договор (вариант: нормативного приказа по предприятию
с такой же распорядительной частью);
• приказа об утверждении штатного
расписания в новой редакции;
• приказа об установлении изменений
действующих условий труда в сторону ухудшения с поручением работнику кадровой
службы уведомить работников предприятия
о введении этих условий в установленные
законодательством сроки;
• приказа о введении в действие новых
условий оплаты труда.
Примеры этих документов будут рассмотрены в следующем номере журнала.
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Сьогодні в рубриці:
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c. 57
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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 квітні 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,
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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 березні та квітні 2018 р. наведена в таб
лиці 1.
Таблиця 1
Величина приросту ІСЦ
для проведення індексації
в березні та квітні 2018 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
березень

квітень

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

14,0

14,0

лютий

11,3

11,3

березень

10,9

10,9

квітень

9,9

9,9

травень

6,9

6,9

червень

6,8

6,8

липень

6,6

6,6

серпень

6,7

6,7

вересень

3,1

3,1

жовтень

3,4

3,4

листопад

—

3,4

грудень

—

—

січень

—

—

лютий

—

—

у 2018 році

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

Таблиця 2

Місяці
Роки

січень

липень

серпень

вересень

2017
2018

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

99,9

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

лютий

березень

квітень

травень

червень

жов- листо- грутень
пад
день

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2017 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати в березні 2018 р. становить:
1,037 × 1,031 × 1,031 × 1,034 × 100 – 100 = 14 %,
де
1,037 — ІСЦ за лютий – квітень 2017 р. (1,010 × 1,018 × 1,009);
1,031 — ІСЦ за травень – липень 2017 р. (1,013 × 1,016 × 1,002);
1,031 — ІСЦ за серпень – жовтень 2017 р. (0,999 × 1,020 × 1,012);
1,034 — ІСЦ за листопад – грудень 2017 р. та січень 2018 р. (1,009 × 1,010 × 1,015).
За лютий 2018 р. ІСЦ становив 100,9 %, тобто не перевищив порогу індексації (103 %),
тому у квітні 2018 р. індексація нараховується також на величину приросту ІСЦ — 14 %.
Припустимо, що заробітна плата за березень 2018 р. становить 5000,00 грн.
Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у березні – квітні 2018 р. — 1762,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2017 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має здійснюватись індексація в березні 2018 р., становить 14,0 % (114,0 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 246,68 грн (1762,00×14,0 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5246,68 грн (5000,00 + 246,68).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.

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

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

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

Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати в березні 2018 р.
Місяць
2014

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

133,6
132,2
127,2
120,0
111,9
109,8
109,0
107,3
101,5
96,7
93,1
87,5

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

81,8
72,7
55,8
36,7
33,8
33,2
34,6
35,7
32,6
34,4
31,7
30,8

29,6
30,2
28,9
24,5
24,4
24,6
24,8
25,1
22,9
19,6
17,5
16,4

15,1
14,0
12,0
11,0
9,6
7,8
7,6
7,7
5,6
4,4
3,4
2,4

2018

0,9
—

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 березні 2018 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
лютий 2018 р.), за січень 2016 р. становить 29,6 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850 грн × 29,6 ÷ 100 = 843,60 грн.
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Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Працівник

звільняється:
визначаємо дні
невикористаної
відпустки

У разі звільнення працівника важливо правильно визначити
кількість днів невикористаної відпустки для виплати за неї
компенсації. Цей процес ускладнюється, якщо працівники
використовують відпустки частинами. Тож у статті розглянемо
практичну ситуацію, яка й допоможе вирішити це питання

С

таттею 6 Закону про відпустки встановлено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю
не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового договору. Наголошуємо, не за календарний, а за робочий.
Далі про те, як його обчислювати.

Ситуація
Працівницю прийнято на роботу
01.10.2011 р. Після народження дитини
їй було надано відпустку для догляду за
дитиною з 19.09.2014 р. по 23.07.2017 р.
За поточний та попередні робочі періоди
вона використала 24 календарних дні щорічної відпустки. Звільняється працівниця

за угодою сторін 19.02.2018 р. Компенсацію
за скільки днів невикористаної відпустки
потрібно їй виплатити?

Як визначити робочий рік
Оскільки відповідно до частини першої
ст. 6 Закону про відпустки робочий рік відлічується з дня укладення трудового договору, в даному випадку це періоди роботи
з 01.10.2011 р. по 30.09.2012 р., з 01.10.2012 р.
по 30.09.2013 р. і т. д.
Слід зауважити, що навіть у разі виходу
працівниці з відпустки для догляду за дитиною її робочий рік не змінюватиметься. На
цьому варто наголосити, адже на практиці
під час розрахунку тривалості щорічних відпусток після виходу з відпустки для догляду
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за дитиною працівники, які займаються
кадровою роботою, дуже часто припускаються помилки беручи до уваги вже не
період з дня прийняття такої працівниці на
роботу, а період після закінчення відпустки
для догляду за дитиною. І отримують неправильний робочий рік, як от, наприклад, це
може бути в даному випадку з 24.07.2017 р.
по 23.07.2018 р. Проте у прикладі, що розглядається, робочий період працівниці закінчуватиметься не 23.07.2018 р., а саме
19.02.2018 р. — днем звільнення.
Відповідно до ст. 83 КЗпП та ст. 24 Закону
про відпустки в разі звільнення працівниці
має бути виплачена грошова компенсація
за всі не використані нею дні щорічної
відпустки. Та якщо на день звільнення
вона повністю не відпрацювала робочий
рік, грошова компенсація за відпустку має
бути надана пропорційно відпрацьованому часу.

Як визначити кількість днів
відпустки
Нормативно-правового акта, який би
визначав порядок розрахунку кількості днів
щорічної відпустки, немає.
Визначити точну кількість невикористаних днів щорічної відпустки, за які працівник
має право отримати грошову компенсацію
в разі звільнення, можна таким чином: кількість календарних днів відпустки поділити
на кількість календарних днів у році, від
яких відмінусовано святкові та неробочі дні,
визначені ст. 73 КЗпП, та отримане число
помножити на кількість календарних днів,
які зараховуються до стажу для надання
щорічної основної відпустки, від яких відмінусовано кількість святкових і неробочих
днів, що припадають на цей період.
Отже, у випадку, що розглядається, перед відпусткою для догляду за дитиною
з 19.09.2014 р. за робочий рік з 01.10.2013 р.
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по 30.09.2014 р. згідно з розрахунками за
відпрацьований час працівниця мала право
на 23 календарних дні щорічної відпустки,
однак їй була надана щорічна відпустка повної тривалості. Яким чином було розраховано цю тривалість?
Як роз’яснювалося вище, це було зроблено за формулою: 24 ÷ (365 – 101) × (354 –
– 10) = 23.25 ≈ 23 (слід пам’ятати, що під
час розрахунку кількості календарних днів
результат округлюється до цілого числа).
З цього випливає, що після розрахунку від
остаточної кількості днів невикористаної
щорічної відпустки потрібно відняти 1 календарний день, який був наданий у рахунок невідпрацьованої частини робочого
року. Для розрахунку кількості днів невикористаної щорічної відпустки за поточний
робочий рік необхідно зважати, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку не враховується в стаж,
що дає право на щорічну відпустку. Зважаючи на це фактичний розрахунок щорічної відпустки за поточний робочий
рік слід здійснювати з 24.07.2017 р. по
19.02.2018 р. Виходячи з цих дат, грошова
компенсація має бути виплачена за 14
календарних днів. Ця цифра отримана таким шляхом: 24 ÷ (365 – 112) × (211 – 5) =
= 13.96 ≈ 14.
Зважаючи на попередній розрахунок,
коли під час щорічної відпустки за відпрацьований період працівниця використала на
1 календарний день більше, від 14 календарних днів, які були розраховані за відпрацьований поточний робочий рік, слід відняти
1,тобто під час звільнення працівниці має
бути виплачена грошова компенсація за
13 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.
1 У розрахунок кількості святкових та неробочих
береться 10 днів, адже до 2015 р. до святкових та неробочих днів ще не було додано День захисника України
(14 жовтня).
2 Кількість святкових та неробочих днів становить 11.

ОПЛАТА ПРАЦІ

№4 (141) квітень 2018

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Надбавки

профессионалам:
порядок установления
Тема доплат и надбавок неоднократно рассматривалась на
страницах нашего журнала. Но читатели продолжают спрашивать: каковы критерии, условия и порядок установления
надбавки за сложность, напряженность в работе руководителям, профессионалам и специалистам? Что особенного
должно быть в их работе (в бюджетной и хозрасчетной сфере),
чтобы возникло право на такую надбавку? Поэтому в статье
уточним положения об установлении отдельных недостаточно
регламентированных надбавок (в т. ч. за сложность, напряженность в работе) с использованием нормативных материалов,
практических разработок и рациональных подходов

С доплатами проще
Критерии, условия и порядок установления доплат достаточно полно определяются
генеральным, отраслевыми (региональными) соглашениями. Определение коллективных соглашений по доплатам используется
в коллективных договорах предприятий.
Обратимся к Отраслевому соглашению
между Публичным акционерным обществом
«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», Государственной
акционерной компанией «Хлеб Украины»,
объединением предприятий хлебопекарной

промышленности «Укрхлебпром» и Проф
союзом работников агропромышленного комплекса Украины на 2014–2016 годы
(действует до принятия нового; далее — Отраслевое соглашение). В этом Отраслевом
соглашении перечень предусмотренных доплат достаточно широк и их установление
четко определено.
Так, доплаты устанавливаются за: конкретные отличия работников (почетное звание,
совпадающее с практической деятельностью,
научная степень), выполнение дополнительных работ (совмещение профессий и т. п.),
руководство бригадой, ненормированный
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рабочий день для водителей автомобилей,
особые условия труда (тяжелые и вредные,
интенсивность труда, работа в вечернее и
ночное время, в выходные дни по графику
непрерывного производства). Критерии и
условия применения доплат заложены уже
в самом их наименовании и уточнений
не требуют. Также нет необходимости в
дополнительных уточнениях порядка их
установления — он определен в коллективных соглашениях. Как правило, доплаты
устанавливаются на неопределенный срок
(пока подтверждается их правомерность).

применяется — для них устанавливается
оклад (по профессии). При таких общих
формулировках о надбавках служащим
у предприятия есть необходимость, а согласно ст. 97 КЗоТ и возможность, использовать
свою хозрасчетную самостоятельность в регламентации этих надбавок в коллективном
договоре (а при отсутствии коллективного
договора — в соответствующем нормативном приказе по предприятию).

С надбавками сложнее

В качестве ориентиров при установлении тех или иных надбавок можно взять
нормативные акты в сфере оплаты труда
государственных служащих или служащих,
финансируемых за счет бюджетных средств.
Так, постановлением КМУ «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда
работников аппарата управления исполнительной власти, органов прокуратуры, судов
и других органов» от 09.03.2006 г. № 268,
в частности, определено, что надбавки за
высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы предусмат
риваются для руководящих работников,
специалистов, которые непосредственно
занимаются разработкой проектов нормативно-правовых актов.
Постановлением КМУ «Об оплате работников на основе Единой тарифной сетки
разрядов и коэффициентов по оплате труда
работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной
сферы» от 30.08.2002 г. № 1298, в частности, определено, что надбавки за высокие
достижения в труде, выполнение особо важной работы, сложность и напряженность
в работе в случае несвоевременного выполнения задач, ухудшения качества работы
и нарушения трудовой дисциплины отменяются или уменьшаются.

Сложнее с рядом надбавок, по которым в
Отраслевом соглашении не сформулированы
установочные положения. Это не касается
надбавок за конкретные отличия работников (отличие «Знак Почета» Министерства
аграрной политики и продовольствия Украины), а также конкретных надбавок рабочим
за высокое профессиональное мастерство
(в процентах к тарифной ставке в зависимости от разряда рабочего) и классность.
Трудности возникают с такими надбавками:
• за высокие достижения в труде;
• за выполнение особо важной работы
на определенный срок;
• за сложность, напряженность в работе
руководителям, профессионалам и специалистам (надбавка введена в последние годы).
В Отраслевом соглашении по этим надбавкам предусматривается только их размер — до 50 % должностного оклада. Указание на размер надбавки по отношению к
должностному окладу предполагает, что она
устанавливается руководителям, профессионалам, специалистам, техническим служащим (далее — служащим). Такой тарифный
показатель, как должностной оклад (оклад
по должности), для категории рабочих не

Ориентиры в установлении
отдельных надбавок
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Можно предположить, что надбавки за высокие достижения в труде устанавливаются
работникам за качественное, своевременное
и в полном объеме выполнение функций
(обязанностей) по решению руководителя
согласно положению в пределах имеющихся
средств на эти цели. Хотя в целом следует
констатировать, что в нормативных материалах и разъяснениях изложен очень
общий подход к решениям по установлению
рассматриваемых надбавок.
Что касается надбавок за сложность
и напряженность в работе, то специальных
нормативных положений и официальных
публикаций по критериям их установления
на сегодня нет.
 адбавка за высокие достижения
Н
в труде
Практика установления надбавки за высокие достижения в труде и за выполнение
особо важной работы, как и любой другой надбавки, предполагает определение
трех основных составляющих: кому, за что
и сколько. В частности, предприятие само
устанавливает критерий «за что» платить.
В приложении 1 приведен пример приложения к коллективному договору с нормами
о надбавках. Согласно нормам коллективного договора на предприятии утверждаются
соответствующие надбавки.
Особо важная работа (проблемная задача)
для любого руководителя, профессионала,
специалиста может быть определена с учетом
задач и обязанностей согласно должностной
инструкции и вызовов конкурентной среды
хозяйствования. Примеры таких проблемных
задач — разработка и введение прогрессивных, экономично обоснованных, ресурсо
сберегающих технологических процессов,
неотложное техническое перевооружение,
упорядочение документооборота и оптимизация документопотоков и т. п.
Предметной причиной установления надбавок за высокие достижения в труде, за
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выполнение особо важной работы можно
считать и участие работников в разработке
на предприятии (по аналогии с бюджетной
сферой) проектов локальных нормативных
правовых актов. В хозяйственной сфере —
это местные положения по организационным, экономическим, бизнес-плановым, техническим, технологическим направлениям
хозяйственной деятельности.
Технические служащие не исключаются
из категории работников, для которых в
отдельных случаях возможно установление
рассматриваемых надбавок.
Преамбула и распорядительная часть
приказа об установлении надбавок могут
быть такими:
• об установлении надбавки за высокие
достижения в труде:
«Главный экономист Голуб Т. П., специалист с 20-летним стажем работы на предприятии и большим профессиональным опытом,
своевременно и в полном объеме выполняя
свои функциональные обязанности, успешно
выполнила проблемное задание на 2017 г. —
организовала и обеспечила введение в полном объеме нормативов численности работников хлебоприемной деятельности
с сокращением их численности на 10 %.
С учетом изложенного и в соответствии
с Положением об установлении надбавок к
должностным окладам и тарифным ставкам
(приложение № 9 к Коллективному договору
на 2017 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить главному экономисту Голуб Т. П. с 01.02.2018 г. ежемесячную постоянную надбавку за высокие достижения в труде
в размере 50 % должностного оклада»;
• об установлении надбавки за выполнение особо важной работы:
«В связи с производственной необходимостью и в соответствии с Положением об
установлении надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам (приложение № 9
к Коллективному договору на 2017 г.)
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить особо важной работой проведение очередной аттестации рабочих мест
по условиям труда.
1.1. Установить срок выполнения работы
с 05.10.2017 г. по 01.01.2018 г.
2. Поручить организацию проведения
и оформления аттестации рабочих мест по
условиям труда инженеру по охране труда
Чайке М. К. с установлением ему надбавки
за выполнение особо важной работы в размере 40 % должностного оклада на период
выполнения работы — октябрь, ноябрь,
декабрь 2017 г.
2.1. Надбавку выплачивать ежемесячно
(или вариант: по окончании работы) по
представлению главным инженером сведений о выполнении графика аттестационных
работ; выплату надбавки оформлять приказом по предприятию».
 адбавка за сложность,
Н
напряженность в работе
С учетом общих нормативных положений и норм коллективных соглашений,
а также с учетом складывающейся практики
определимся с надбавками за сложность
и напряженность в работе руководителям,
профессионалам, специалистам.
Отметим, что эти надбавки отличаются
от надбавок за высокие достижения в труде
и выполнение особо важной работы тем,
что при их установлении предполагается
совмещение одновременно несовместимых
действий:
• немедленная локальная регламентация
ряда элементов хозяйственной деятельности
в условиях ее нормативно неурегулированной новизны (правовой, экономической,
технической, технологической);
• безотлагательное выполнение в полном объеме договорных производственных
обязательств с соблюдением всех стандартов
качества и норм хозяйственного и трудового
законодательства.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Для технических служащих рассматриваемые надбавки предусматривать нецелесообразно.
Преамбула и распорядительная часть
приказа об установлении надбавки за сложность, напряженность в работе могут быть
такими:
«С 2017 г. организация оплаты труда на
предприятии осуществляется в условиях
реализации новых законодательных норм
и новых норм Отраслевого соглашения по
этим вопросам. При этом ряд положений
о формировании и использовании тарифной
части заработной платы законодательными
и договорными нормами не урегулирован.
Есть необходимость в уточнениях локальных нормативных актов для правомерной
регламентации оплаты труда.
Возникла сложность при разработке законодательно обоснованных экономических
решений и напряженность при организации
их выполнения. Повышена ответственность
юридических и должностных лиц за нарушения законодательства о труде.
С учетом изложенного, с целью материальной компенсации повышенной профессиональной нагрузки и в соответствии
с Положением об установлении надбавок
к должностным окладам и тарифным ставкам (приложение № 9 к Коллективному
договору на 2017 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.02.2017 г. ведущему
экономисту по труду Васиной В. К. надбавку за сложность и напряженность в работе
в размере 50 % должностного оклада».
Нормативно и практически складывается
так, что успешное выполнение особо важной
работы за определенный срок и сложность
напряженной работы с соответствующими
надбавками может быть фактическим основанием для надбавок за высокие достижения
в труде. Такие надбавки стимулируют реализацию творческого потенциала работников
и поэтому востребованы работодателем.
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С учетом правовой самостоятельности
предприятий в установлении надбавок,
определение критериев по их установлению

является компетенцией предприятий. и широта использования этой самостоятельности — также за предприятием.

Пример приложения к коллективному договору
с нормами о надбавках1
Приложение 1
Додаток № 9
до Колективного договору на 2017 р.
ПАТ «Запорізький елеватор»
Положення про встановлення надбавок до посадових окладів
і тарифних ставок
(витяг)

№
з/п

Найменування
надбавки

Коло
працівників,
яким встановлюються
надбавки

1
1

2
За високі
досягнення
в праці

3
Керівники,
фахівці,
професіонали,
технічні
службовці

2

За виконання
особливо
важливої
роботи на
певний
термін
виконання

Керівники,
фахівці,
професіонали,
технічні
службовці

Критерії, умови та порядок
встановлення надбавок

4
Високий професійний
досвід, високі результати
у праці, ініціативність,
своєчасне та якісне
виконання функціональних
обов’язків, присвоєння вищої
кваліфікаційної категорії на
посадах, для яких передбачена
категорійність за Довідником
кваліфікаційних характеристик,
стаж роботи на підприємстві
або в галузі не менше 5 років,
успішне виконання проблемного
завдання за попередній рік
Зазначення в наказі по
підприємству особливо
важливої роботи, строку
виконання, порядку виплат
надбавки (в ході виконання
роботи або після її виконання,
за поданням керівника
підрозділу)

Розмір
надбавки в %
до посадового
окладу,
тарифної
ставки
5
До 50 %

До 50 %

<…>
1 Пример приложения к коллективному договору приведен на государственном языке как фрагмент
документа, подлежащего уведомительной регистрации в органах государственной власти.
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Пример приложения к коллективному договору
с нормами о надбавках
Приложение 2
Додаток № 9
до Колективного договору на 2017 р.
ПАТ «Запорізький елеватор»
Положення про встановлення надбавок до посадових окладів
і тарифних ставок
(витяг)

№
з/п

1
…
3

…

Найменування
надбавки

Коло
працівників,
яким
встановлюються
надбавки

Критерії, умови та порядок
встановлення надбавок

2
3
4
…
…
…
За складність, Керівники,
Робота в умовах нормативно
напруженість фахівці,
не врегульованих факторів
у роботі
професіонали господарської діяльності
з негайним локальним
регламентуванням цих
факторів
…
…
…

Розмір
надбавки в %
до посадового
окладу,
тарифної
ставки
5
…
До 50 %

…

Що нового
Строки виплати відпускних
Відповідно до частини третьої ст. 115
КЗпП та частини першої ст. 21 Закону про
відпустки виплата заробітної плати за час
щорічної відпустки повинна бути проведена
не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.
У зазначеній нормі, як зазначає Міністерство
праці та соціальної політики України в листі
від 26.06.2009 р. № 155/13/116-09, йдеться

про календарні дні. Якщо, наприклад, перший
день відпустки — 15 число, то останнім днем
виплати заробітної плати за час відпустки
є 11 число, якщо перший день відпустки —
понеділок, то останнім днем виплати заробітної плати є четвер. За погодженням між
сторонами відпускні можна виплатити в строк,
про який просить працівник.
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Олена МОРЄВА,
економіст

Виплата

зарплати бухгалтеру
з урахуванням
навантаження
У централізованій бухгалтерії управління освіти і науки бухгалтер працює на 1,5 окладу. Чи можна за рахунок вакантної
посади бухгалтеру встановити доплату за розширення зони
обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт? Чи
зберігається в такому разі доплата до розміру мінімальної
заробітної плати? Відповіді на ці запитання — в статті

У

мови оплати праці працівників цент
ралізованих бухгалтерій, створених
при органах виконавчої влади, органах
місцевого самоврядування, що перебувають
на утриманні місцевих бюджетів, визначені
постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розря
дів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р.
№ 1298 (далі — Постанова № 1298), а також
відповідними галузевими наказами.
Так, посадові оклади бухгалтерів установ
люються як для фахівців певної категорії. Ці
розміри наведені у відповідних галузевих
наказах, зокрема в наказі Міністерства освіти
і науки України «Про впорядкування умов
оплати праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» від
26.09.2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557).

Форми, системи та розміри посадових
окладів, доплат і надбавок установлюють
у колективному договорі, який узгоджує інте
реси працівників централізованої бухгалтерії та керівника управління освіти і науки.
Конкретний розмір посадового окладу
визначає у штатному розписі керівник міс
цевого органу виконавчої влади, органу
місцевого самоврядування, при яких створені
централізовані бухгалтерії.
Для рядових працівників централізованих
бухгалтерій тарифні розряди визначають
згідно з додатком 3 до Постанови № 1298 з
урахуванням Випуску 1 «Професії працівни
ків, що є загальними для всіх видів економіч
ної діяльності» Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, за
твердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12.2004 р.
№ 336, залежно від документа про освіту, який
має бухгалтер чи економіст. Зазначимо, що
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працівники з дипломом спеціаліста, магістра
належать до професіоналів, а з дипломом
бакалавра, молодшого спеціаліста — фахівців (таблиця 1).
Розширенням зони обслуговування
вважається виконання працівником поряд
зі своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткового обсягу
робіт за однією й тією ж професією або по
садою. Визначення поняття «розширення
зони обслуговування» містить Інструкція
щодо застосування постанови Ради Міністрів
СРСР від 4 грудня 1981 № 1145 «Про порядок та умови суміщення професій (посад)»
від 14.05.1982 р. № 53-ВЛ (далі — Постанова № 1145, Інструкція № 53).
Угода між роботодавцем і працівником
про розширення зони обслуговування може
бути укладена на визначений строк або без
зазначення строку (п. 4 Постанови № 1145).
Угода погоджується з відповідним профспіл
ковим комітетом.
За виконання додаткового обсягу робо
ти працівникові встановлюється доплата.
Конкретний розмір цієї доплати визнача
ється керівником органу місцевого само

врядування за поданням управління освіти
і науки залежно від складності, характеру,
обсягу виконуваних робіт, витрат основно
го робочого часу в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі (п. 4 По
станови № 1298).
Щодо роботи за сумісництвом зазна
чимо: тривалість роботи за сумісництвом
не може перевищувати чотирьох годин на
день і повного робочого дня у вихідний день,
а обсяг — 20 год. на тиждень. До того ж таку
роботу слід виконувати за межами основ
ного робочого часу. Особі, яка працює за
сумісництвом, оплату праці здійснюють за
фактично виконану роботу.
Зауважимо, що відповідно до чинно
го законодавства доплату за розширення
зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт можна встановлювати
й особам, які працюють за сумісництвом.
Розглянемо на прикладі, як нараховувати
меться зарплата бухгалтера, узявши до уваги,
що його посадовий оклад установлено за 8-м
тарифним розрядом ЄТС. За збільшення об
сягу роботи йому встановлено доплату в розмірі 50 % посадового окладу (таблиця 2).
Таблиця 1

Діапазони тарифних розрядів у розрізі посад
та залежно від наявного у працівника документа про освіту
Посада

Документ про освіту
працівника

Діапазон
тарифних
розрядів за ЄТС

Підстава

Професіонали
Провідний бухгалтер,
економіст
Бухгалтер, економіст
І або ІІ категорії,
бухгалтер, економіст
(без категорії)
Бухгалтер І або ІІ
категорії, бухгалтер
(без категорії)

7-10
Диплом спеціаліста або
диплом магістра

Фахівці
Диплом бакалавра або
диплом молодшого
спеціаліста

6-9

6-9

Додаток 3
до Постанови
№ 1298

Додаток 3
до Постанови
№ 1298
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Таблиця 2
Нарахування заробітної плати в разі роботи за сумісництвом
Розрахунок, грн

Сума,
грн

Тарифний розряд за ЄТС (8)

2890,00

Складові заробітної плати

Розмір посадового окладу
бухгалтера
Посадовий оклад бухгалтера в разі
роботи за сумісництвом (1/2)

Тарифний розряд за ЄТС (9)
2890,00 × 1/2

1445,00

Доплата за розширення зони
обслуговування (50 %)

2890,00 × 50 %

1445,00

Заробітна плата з доплатою за
розширення зони обслуговування

2890,00 + 1445

4335,00

Доплата до мінімальної заробітної
плати за посадою за сумісництвом

3723,00 × 1/2 = 1861,50
1861,50 – 1445,00

416,50

4335,00 + 1445,00 + 416,50

6196,50

Усього місячна заробітна плата

Як бачимо із розрахунку, посадовий оклад
бухгалтера як за основною посадою, так і за
сумісництвом є нижчим за мінімальну зар
плату. Утім, оскільки за основною посадою
працівник одержує доплату за розширену
зону обслуговування, зарплата з доплатою
перевищує мінімальну зарплату, тож доплата
за основною посадою не проводиться. На
томість працівнику слід провести доплату

до мінімальної зарплати в разі роботи за
сумісництвом. У наведеному прикладі сума
такої доплати становить 416,50 грн.
Заробітну плату, яка відповідає мінімаль
ній, працівник отримає в разі виконання
місячної норми робочого часу. Якщо ж він
відпрацює менше встановленої норми, то
виплату заробітної плати слід проводити
пропорційно відпрацьованому часу.

Що нового
Нові ліцензійні вимоги щодо працевлаштування за кордоном
Постановою КМУ від 28.02.2018 р. № 140
в новій редакції викладено Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном,
затверджені постановою КМУ від 16.12.2015 р.
№ 1060. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до

заяви про отримання ліцензії, а також вичерпний
перелік вимог, обов’язкових для виконання під
час провадження зазначеної діяльності. Власники ліцензій, отриманих раніше, мають привести свою діяльність у відповідність з новими
Ліцензійними умовами протягом двох місяців
з дня набрання чинності цією постановою.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

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

Індексація зарплати сумісників
Як індексувати зарплату праців
ників, які працюють неповний ро
бочий час і є сумісниками — внут
рішніми чи зовнішніми? Чи можна індексу
вати зарплату працівника-сумісника, якщо
за основним місцем роботи він також працює неповний робочий час?
Пунктом 7 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок
№ 1078), встановлено, що особі, яка працює
за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про
розмір доходу, що підлягає індексації, та
проіндексованого доходу. На підставі цієї
довідки провадиться індексація доходів
від роботи за сумісництвом у межах суми,
що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб,
з урахуванням отриманої заробітної плати
за основним місцем роботи.

Якщо працівник за основним місцем роботи працює повний робочий час, то його
заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у січні – червні 2018 р. — 1762,00 грн). Тож
зарплата за сумісництвом не індексується,
оскільки сума, що могла б підлягати індексації, перевищує прожитковий мінімум для
працездатних осіб з урахуванням отриманої
заробітної плати за основним місцем роботи.
Якщо працівник працює за основним місцем роботи неповний робочий час, то його
заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб пропорційно до відпрацьованого часу. Тому зарплата
за сумісництвом також може індексуватися,
якщо сума, що може підлягати індексації, не
перевищуватиме прожиткового мінімуму для
працездатних осіб з урахуванням отриманої
заробітної плати за основним місцем роботи.
Якщо працівник працює за основним місцем роботи та за сумісництвом, то в разі зміни
базового місяця за основним місцем роботи
та в разі відсутності права на індексацію
нараховується індексація за сумісництвом.

ПРИКЛАД

Індексація зарплати сумісника за відсутності права на індексацію
за основним місцем роботи
Оклад охоронця — 3723,00 грн, «базовий» місяць — січень 2018 р. Цей же працівник за
сумісництвом (внутрішнім) на 0,25 окладу працює комірником. Оклад на посаді комірника
3200,00 грн, «базовий» місяць — травень 2017 р.
За основним місцем роботи — охоронцем — права на індексацію в січні – лютому він
не має через зміну «базового» місяця, а за сумісництвом має.
Сума індексації за сумісництвом у січні:
1762,00 × 3,7 % × 0,25 = 16,29 грн.
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Сьогодні в рубриці:

Фінансова допомога
працівнику: облік та
оподаткування

c. 69

Придбання ТМЦ
а власні кошти:
чи оподатковувати
ПДФО

c. 77

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Фінансова

допомога
працівнику: облік
та оподаткування
Інколи працівники, які опинилися в складних життєвих обставинах, змушені звертатися до роботодавця за додатковою
фінансовою допомогою. Тож у статті розглянемо, якою може
бути така допомога, як правильно оформити її надання та
оподатковувати
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Види фінансової допомоги
Відповідно до визначення, наведеного
у пп. 14.1.257 ПКУ, фінансова допомога — це
фінансова допомога1, надана на поворотній
або безповоротній основі. З цього випливає,
що фінансова допомога може бути поворотною або безповоротною.
Поворотна фінансова допомога — це
сума коштів, що надходить платнику податків у користування за договором, який
не передбачає нарахування процентів або
надання інших видів компенсацій у вигляді
плати за користування такими коштами, та
є обов’язковою до повернення.
Фактично поворотна фінансова допомога
є позикою. Так, відповідно до ст. 1046 ЦКУ
за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні
(позичальнику) грошові кошти або інші речі,
визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцю
таку ж суму грошових коштів (суму позики)
або таку ж кількість речей такого ж роду та
такої ж якості.
Отже, надання роботодавцем працівнику
поворотної фінансової допомоги слід розглядати як надання грошової позики.
До безповоротної фінансової допомоги
належить, зокрема:
• сума коштів, передана платнику податків за договором дарування, іншим подібним договором або без укладення такого
договору;
• сума безнадійної заборгованості, відшкодованої кредитору позичальником після
списання такої безнадійної заборгованості;
• сума заборгованості одного платника
податків перед іншим, що не стягнута після
закінчення строку позовної давності.
Зважаючи на зазначене, надаючи працівнику фінансову допомогу роботодавець може
1 «Масло — це масло». Правильно було б вказати, що
фінансова допомога — це сума коштів, надана на поворотній або безповоротній основі (Прим. ред.).
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одразу визнати її безповоротною, вказавши
про це у відповідному договорі (наприклад,
у договорі про надання безповоротної фінансової допомоги) або наказі (наприклад, про
надання нецільової благодійної допомоги).
Також безповоротною може згодом стати
поворотна фінансова допомога, якщо роботодавець прийме рішення про анулювання
(прощення) боргу працівника або йому
доведеться списувати неповернену працівником суму коштів після закінчення строку
позовної давності.
Зауважимо, що законодавством не встановлено жодних вимог до розміру фінансової
допомоги, яку підприємство може надавати
своєму працівнику, а також до терміну її
повернення (в разі надання поворотної
фінансової допомоги).

Документальне оформлення
Рішення про надання допомоги
Будь-яка фінансова допомога (як поворотна, так і безповоротна) надається працівнику
на підставі його заяви на ім’я керівника підприємства, в якій він має зазначити бажану
суму та у зв’язку з чим йому потрібні кошти.
Наприклад: «Прошу надати мені фінансову
допомогу в розмірі 5000,00 грн (п’ять тисяч
гривень) у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, пов’язаним із тривалою
хворобою дружини».
Якщо йдеться про поворотну фінансову
допомогу, то працівник має вказати строк, на
який він планує її отримати, та яким чином
він повертатиме кошти. Наприклад: «Прошу
надати мені поворотну фінансову допомогу
в розмірі 200 000 грн (двісті тисяч гривень)
для придбання житла на строк 5 (п’ять) років. Вказану суму прошу перерахувати на мій
картковий рахунок для виплати заробітної
плати. Погашення позики прошу проводити
шляхом щомісячного утримання 30 % з моєї
заробітної плати».
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Відзначимо, що обмеження, встановлені
ст. 128 КЗпП для утримань із заробітної
плати, в цьому випадку не застосовуються,
оскільки йдеться про відрахування добровільного характеру. Тобто бухгалтерія має
право відраховувати із зарплати працівника
на погашення поворотної допомоги ту суму
коштів, яку він зазначив у заяві.
Рішення керівника підприємства
Після розгляду заяви працівника керівник підприємства, зважаючи на його фінансові можливості та свої повноваження,
приймає рішення про надання позики або
відмову в цьому. Керівник має право прий
мати рішення про надання працівнику
грошової позики, якщо на підприємстві
є колективний договір, яким передбачена
можливість надання позик, або керівник
наділений такими повноваженнями власниками (засновниками) підприємства.
У разі позитивного рішення керівника
видається наказ по підприємству і укладається договір.
 кладення договору та передання
У
коштів
Оскільки позикодавцем є юридична особа, то незалежно від суми письмова форма
договору є обов’язковою. У разі недотримання письмової форми договір вважається
недійсним. Його нотаріальне посвідчення
законодавством не вимагається.
У договорі, зокрема, вказується сума фінансової допомоги, строк і порядок її повернення (для поворотної фінансової допомоги), зобов’язання та відповідальність сторін
за порушення умов договору.
Договір вважається укладеним з моменту
передання коштів (ст. 1046 ЦКУ). І хоча кошти з каси чи з розрахункового рахунку видаються (перераховуються) за видатковими
документами, які вказують на особу одержувача, рекомендуємо додатково укласти акт,
який підтверджуватиме факт отримання
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коштів. Видача працівнику коштів як фінансової допомоги може бути підтверджена:
• касовими документами (видатковими
касовими ордерами) — в разі отримання
коштів працівником у касі підприємства;
• банківськими документами (платіжні
доручення, банківські виписки) — у разі
безготівкової видачі коштів працівнику.

Відображення допомоги в обліку
Бухгалтерський облік
Операції з надання поворотної фінансової допомоги відображаються у бухгалтерському обліку залежно від терміну її повернення. Так, згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» поворотна фінансова допомога, яка має бути погашена протягом
12 місяців, відображається у складі поточної
дебіторської заборгованості за субрахунком 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».
Якщо термін погашення допомоги більш
тривалий (більше 12 місяців), то вона класифікується як довгострокова дебіторська
заборгованість і відображається за субрахунком 183 «Інша дебіторська заборгованість»
до тих пір, поки термін погашення не буде
дорівнювати 12-ти місяцям. Тоді заборгованість переводиться з довгострокової в поточну і відображається такою кореспонденцією
рахунків: Д-т 377 — К-т 183.
Погашення поворотної фінансової допомоги відображається в бухгалтерському
обліку залежно від обраного працівником
способу погашення, а саме:
• Д-т 301 — К-т 377 (183) — у разі внесення коштів працівником до каси підприємства;
• Д-т 661 — К-т 377 (183) — у разі утримання коштів із зарплати працівника. При
цьому не слід забувати сплачувати ПДФО,
ЄСВ і ВЗ пропорційно утриманій сумі, якщо
утримання проводиться не в день видачі
зарплати.

71

72

ОБЛІК І ПОДАТКИ

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Надання працівнику безповоротної фінансової допомоги призводить до зменшення
активів у бухгалтерському обліку, тому відповідно до п. 5 П(С)БО 16 «Витрати» сума такої
допомоги відображається у складі витрат.
Оскільки ці витрати неможливо пов’язати з доходами певного періоду, вони відображаються
у складі витрат того звітного періоду, в якому
були здійснені (абзац другий п. 7 П(С)БО 16).
У бухгалтерському обліку витрати з надання безповоротної фінансової допомоги
відображаються за дебетом субрахунків 949
«Інші операційні витрати» або 977 «Інші витрати діяльності».
Податковий облік
Надання підприємством працівнику будьякої фінансової допомоги — як поворотної,
так і безповоротної — не передбачає одержання з цієї операції в майбутньому жодних
доходів. Це свідчить про те, що здійснення
такої операції не має безпосереднього стосунку до господарської діяльності підприємства як платника податків. У зв’язку з цим
операція з надання працівнику фінансової
допомоги не відображається в податковому
обліку підприємства.

Оподаткування наданої допомоги
Поворотна фінансова допомога
Згідно з пп. 165.1.31 ПКУ основна сума
поворотної фінансової допомоги, наданої

працівнику, не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу і, відповідно, не оподатковується
ПДФО та ВЗ. Отже, протягом усього строку
дії договору надання поворотної фінансової допомоги (грошової позики) видана за
ним сума коштів не вважається доходом
працівника.
Але її потрібно відобразити у податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу
«153». На це, зокрема, вказують податківці в Єдиній базі знань «ЗІР», підкатегорія
103.25. Так, у ф. № 1ДФ за звітний квартал
відображається:
• у графі 3а «Сума нарахованого доходу» — сума доходу, нарахованого працівнику
в розмірі поворотної фінансової допомоги,
незалежно від того, виплачений такий дохід чи ні;
• у графі 3 «Сума виплаченого доходу» —
сума фактично виплаченої працівнику поворотної фінансової допомоги у звітному
кварталі;
• у графі 4а «Сума нарахованого податку» — проставляють «0» (нуль);
• у графі 4 «Сума перерахованого податку» — також проставляють «0» (нуль).
Якщо працівник звільняється протягом
дії договору позики, такий договір продов
жує діяти до повного виконання сторонами
своїх зобов’язань, якщо, звичайно, ним
не передбачено обов’язок повернути суму
поворотної фінансової допомоги до дня
звільнення.

ПРИКЛАД 1

Надання працівнику поворотної фінансової допомоги
Працівнику підприємства 12.01.2016 р. була видана поворотна фінансова допомога
в розмірі 60 000,00 грн строком на два роки. Згідно з умовами договору працівник
зобов’язаний повертати суму допомоги рівними частинами (тобто 1/24 загальної суми)
щомісяця не пізніше 20 числа шляхом внесення коштів до каси підприємства. Працівник
виконав умови договору і вчасно повернув фінансову допомогу.
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Операції з видачі працівнику поворотної фінансової допомоги та її повернення
підприємству в бухгалтерському обліку (податковий облік умовно не показуємо, оскільки
в ньому вони не відображаються) можна відобразити так:
№
з/п

1
2

3

Дата

Зміст господарської операції

12.01.2016 Видано працівнику поворотну фінансову
допомогу
12.01.2016 Переведено частину заборгованості
зі складу довгострокової до поточної
((60 000 грн ÷ 24 міс.) × 12 міс.)
19.02.2016 Повернено працівником 1/24 суми
допомоги

…
14 12.01.2017 Переведено частину заборгованості
зі складу довгострокової до поточної
15 20.01.2017 Повернено працівником 1/24 суми
допомоги
…
27 19.01.2018 Повернено працівником останню частину
суми допомоги

У разі якщо працівник не повертає поворотної фінансової допомоги роботодавцю,
який йому її надав, то вона стає доходом
працівника, який підлягає оподаткуванню.
При цьому за нормами ПКУ з метою оподаткування неповернена фінансова допомога може розглядатися як:
• анульована за рішенням роботодавця,
не пов’язаним із його банкрутством;
• списана не за рішенням роботодавця,
а у зв’язку зі спливом строку позовної давності.
У зазначених випадках працівник сплачуватиме ПДФО в різних сумах та в різні
терміни.
Якщо підприємство списує неповернену працівником фінансову допомогу
зі спливом строку позовної давності, то
її оподаткування здійснюється відповідно
до пп. 164.2.7 ПКУ.

Бухгалтерський
облік
Д-т
Д-т

Сума,
грн

183

311

60 000,00

377

183

30 000,00

301

377

2500,00

377

183

30 000,00

301

377

2500,00

301

377

2500,00

У такому разі відповідальність за сплату
ПДФО та ВЗ покладається на працівника.
Зокрема, він має подати річну податкову
декларацію, відобразити в ній дохід та самостійно сплатити ПДФО і ВЗ.
Оподаткуванню підлягає не вся сума неповерненої фінансової допомоги, а лише та її
частина, яка перевищує суму, що становить
50 % місячного прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатної особи на
1 січня звітного податкового року. У 2018 р.
така сума становить: 1762,00 грн × 50 % =
= 881,00 грн.
Підприємство, зі свого боку, після закінчення строку позовної давності повинно
відобразити суму неповерненої працівником фінансової допомоги у розрахунку за
ф. № 1ДФ. Якщо сума заборгованості працівника перевищує вказаний оподатковуваний
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розмір, то у ф. № 1ДФ вона відображається
за двома рядками з різними ознаками доходу, а саме:
• неоподатковувана сума заборгованості працівника (у 2018 р. — до 881,00 грн) —
з ознакою доходу «127»;
• оподатковувана сума заборгованості
працівника (у 2018 р. — та, що перевищує
881,00 грн) — з ознакою доходу «107».
Якщо підприємство приймає рішення
простити працівнику неповернену фінансову допомогу до закінчення строку позовної
давності, то її оподаткування здійснюється
відповідно до пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ.
Так, у разі прощення боргу оподаткуванню підлягає сума неповерненої фінансової
допомоги, яка перевищує 25 % мінімальної
заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового
року. У 2018 р. розмір такого неоподатковуваного доходу становить: 3723,00 грн ×
× 25 % = 930,75 грн.
На роботодавця покладається обов’язок
повідомити працівнику про прощення
боргу. Зробити це він може одним із трьох
способів:
• направити рекомендований лист
з повідомленням про вручення;

• укласти відповідний договір;
• надати працівнику під підпис особисто
повідомлення про прощення боргу.
У разі виконання цієї законодавчої вимоги підприємство звільняється від сплати
до бюджету ПДФО та ВЗ. Якщо ж з вини
підприємства працівнику не буде доведено
до відома про прощення боргу, то воно має
виконати всі функції податкового агента, зок
рема перерахувати до бюджету ПДФО та ВЗ.
Також у будь-якому випадку роботодавець
повинен відобразити суму прощеного боргу
в розрахунку за ф. № 1ДФ таким чином:
• неоподатковувану суму прощеного
боргу (у 2018 р. — до 930,75 грн) — з ознакою доходу «127»;
• оподатковувану суму прощеного боргу
(у 2018 р. — та, що перевищує 930,75 грн) —
з ознакою доходу «126».
Щодо ЄСВ, то згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати сума грошової
позики, наданої працівнику, не належить
до фонду оплати праці — вона не включається ні до основної, ні до додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних
і компенсаційних виплат. Це означає, що
сума поворотної фінансової допомоги не
є об’єктом для нарахування ЄСВ.

ПРИКЛАД 2

Анулювання боргу працівника за рішенням роботодавця
до закінчення строку позовної давності
Використовуючи умови прикладу 1 припустимо, що в липні 2017 р. працівник звільнився
з роботи і, як пізніше з’ясувалося, виїхав за кордон на постійне проживання. У нього
залишилась неповерненою частина фінансової допомоги в сумі 15 000,00 грн. У січні
2018 р., зважаючи на закінчення строку дії договору про надання поворотної фінансової
допомоги та відсутність надії на повернення коштів колишнім працівником, керівництво
підприємства прийняло рішення простити йому борг. Оскільки підприємство не мало
можливості повідомити про це працівнику, йому довелося самостійно сплатити до бюджету
ПДФО та ВЗ.

ОБЛІК І ПОДАТКИ

№4 (141) квітень 2018

Сума ПДФО:

(15 000,00 грн – 930,75 грн) × 18 % = 2532,47 грн.

Сума ВЗ:

(15 000,00 грн – 930,75 грн) × 1,5 % = 211,04 грн.
Операції з анулювання боргу колишнього працівника за рішенням роботодавця
в бухгалтерському та податковому обліку можна відобразити таким чином:
№
з/п

1
2
3
4

Зміст господарської операції

Прийнято рішення про списання
неповерненої працівником суми
допомоги
Нараховано ПДФО на прощену суму
допомоги
Нараховано ВЗ на прощену суму
допомоги
Перераховано до бюджету ПДФО та ВЗ

Безповоротна фінансова допомога
Згідно з пп. «ґ» пп. 164.2.17 ПКУ надана
працівнику безповоротна фінансова допомога є для нього доходом у вигляді додаткового
блага і включається до складу його загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу.
Роботодавець, який надає (виплачує)
працівнику безповоротну фінансову допомогу, виступає податковим агентом, тому
зобов’язаний утримати із суми доходу у вигляді додаткового блага та за його рахунок
ПДФО (за ставкою 18 %) і ВЗ (за ставкою
1,5 %). У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
сума безповоротної фінансової допомоги
відображається з ознакою доходу «126».
Якщо безповоротна фінансова допомога
оформляється як нецільова благодійна допомога, то її оподаткування здійснюється відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ. Так, сума нецільової
благодійної допомоги, наданої працівнику,
яка не перевищує суми граничного розміру

Бухгалтерський облік
Д-т
К-т

Сума, грн

977

377

15 000,00

977

641/ПДФО

2532,47

977

642/ВЗ

211,04

641/ПДФО
642/ВЗ

311
311

2532,47
211,04

доходу, визначеного згідно з абзацом першим
пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня
звітного року (у 2018 р. — 2470,00 грн),
не включається до його оподатковуваного
доходу.
Натомість сума перевищення нецільової
благодійної допомоги над вказаним розміром
у 2470,00 грн включається до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника і підлягає оподаткуванню
ПДФО (18 %) та ВЗ (1,5 %).
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
сума нецільової благодійної допомоги, що
надається працівнику роботодавцем, відображається таким чином:
• неоподатковувана сума допомоги (до
2470,00 грн) — з ознакою доходу «169»;
• оподатковувана сума допомоги (та,
що перевищує 2470,00 грн) — з ознакою
доходу «126».
Що стосується ЄСВ, то безповоротна
фінансова допомога, в т. ч. нецільова бла-
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годійна допомога, не належать до основної
й додаткової зарплати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, отже, вона не
є базою для нарахування ЄСВ.
Крім цього, податківці розглядають безповоротну фінансову допомогу як матеріальну допомогу і в Єдиній базі знань «ЗІР»
зазначають, що базою нарахування ЄСВ є та
безповоротна фінансова допомога, яка має
систематичний характер та виплачена всім

або більшості працівників. Тобто мається на
увазі матеріальна допомога, яка входить до
фонду додаткової заробітної плати згідно
з пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати.
Додамо, що оскільки і поворотна фінансова допомога, і безповоротна фінансова
допомога не є базою для нарахування ЄСВ,
їх суми не відображаються у щомісячній
звітності з ЄСВ.

ПРИКЛАД 3

Надання працівнику нецільової благодійної допомоги
За заявою працівника йому було виплачено нецільову благодійну допомогу в сумі
2000,00 грн.
У бухгалтерському та податковому обліку цю операцію можна відобразити так:

№
з/п

Зміст господарської операції

1

2

Бухгалтерський
облік
Д-т

К-т

Перераховано на зарплатну
картку працівника нецільову
благодійну допомогу

977
663

663
311

Списано інші витрати
діяльності на фінансовий
результат

791

977

У бухгалтерів нерідко виникає запитання
стосовно того, чи потрібно застосовувати
«натуральний» коефіцієнт під час оподаткування доходу працівника в разі прощення
підприємством його боргу. Різні експерти вважають по-різному. Але в листі від
18.12.2015 р. № 27262/6/99-99-17-03-03-15
ДФСУ зазначала, що в такому випадку коефіцієнт застосовувати не потрібно, оскільки
основна сума боргу (кредиту), прощеного

Сума,
грн

Податковий
облік
Доходи

Витрати

2000,00

—

—

2000,00

—

—

(анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою
банкрутства, до закінчення строку позовної
давності обчислюється в грошовому виразі,
отже, застосування коефіцієнта під час нарахування вказаного доходу не провадиться2.
2 Незважаючи на лист ДФСУ, редакція вважає, що «натуральний» коефіцієнт в разі прощення боргу застосовувати
потрібно. (Прим. ред.)
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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заробітна плата»

Придбання

ТМЦ за власні кошти:
чи оподатковувати
ПДФО
У березні на форумах та в соціальних мережах бухгалтери
вкотре активно обговорювали «нововведення» від податківців:
якщо працівник витратив на потреби підприємства власні
кошти, то із суми відшкодування слід сплачувати ПДФО. Так
це чи ні — розглянемо в статті

Позиція податківців
В індивідуальній податковій консультації
від 23.02.2018 р. № 765/6/99-99-12-02-0315/ІПК (див. с. 91) ДФСУ роз’яснила, що
якщо працівник придбав товари для потреб
юридичної особи за рахунок власних коштів,
тобто юридична особа (роботодавець) попередньо не видавала коштів під звіт, то сума
коштів, виплачених такій фізичній особі за
вказані товари, включається до її загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
як інші доходи та оподатковується ПДФО та
ВЗ на загальних підставах; ЄСВ при цьому
не справляється.
Свій висновок податківці аргументують
тим, що до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
не включаються кошти, отримані платником
податку від роботодавця під звіт за умови дотримання всіх вимог, установлених п. 170.9

ПКУ. Тобто норми ПКУ податківці трактують
буквально: не оподатковуються кошти, отримані під звіт. Якщо кошти під звіт не отримувалися, а повертаються працівнику — вони
не мають статусу «отримані під звіт», а тому
сума відшкодування оподатковується ПДФО.

Аргументи «проти»
Обговорюючи це питання на бухгалтерських форумах та в соціальних мережах,
бухгалтери, які «проти оподаткування»
(а таких 99,9 %), свою позицію аргументують
тим, що працівник діє в інтересах підприємства, що він на цій операції не отримує
прибутку, що це не купівля-продаж, що ця
операція має ознаки договору доручення
тощо. І тут з ними важко не погодитися.
Але, як кажуть, «ви керуєтеся логікою, а слід
керуватися нормами Податкового кодексу».
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Насправді, це питання має давню історію,
яку коротко нагадаємо.

З історії питання
До 01.01.2004 р. діяв Декрет КМУ «Про
прибутковий податок з громадян» від
26.12.1992 р. № 13-92. Він передбачав, що
до оподаткування прибутковим податком
не включаються «компенсаційні виплати
в грошовій i натуральній формі в межах норм,
передбачених чинним законодавством, за
винятком компенсації за невикористану
відпустку в разі звільнення». Поняття «норм,
передбачених чинним законодавством», дуже
містке. І згідно з цією нормою під оподаткування не потрапляли, наприклад, орендна
плата за користування автомобілем в частині
компенсації в межах амортизації, що виплачується за зношування транспортних засобів.
З 01.01.2004 р. набрав чинності Закон
України «Про податок з доходів фізичних
осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV. Ним було
запроваджено таке поняття, як «додаткове
благо», що включало «суми грошового або
майнового відшкодування будь-яких витрат
або втрат платника податку, крім тих, що
підлягають обов’язковому відшкодуванню
згідно із законом за рахунок бюджету або
звільняються від оподаткування згідно з цим
Законом» (пп. «г» пп. 4.2.9).
Тобто із зміною законодавства в частині
оподаткування доходів фізосіб відбувався
перехід від «компенсаційних виплат… у ме
жах норм, передбачених чинним законодавством», до «суми грошового або майнового
відшкодування будь-яких витрат або втрат
платника податку, крім тих, що підлягають
обов’язковому відшкодуванню згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються
від оподаткування…». (Тому в цій ситуації
правильно вести мову не про оподаткування
«інших доходів», а про виникнення об’єкта
оподаткування у вигляді додаткового блага,
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адже йдеться про відшкодування будь-яких
втрат і витрат платника податку).
У той же час з 2004 р. набрало чинності
нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 р.
№ 637 (втратило чинність 05.01.2018 р.). Воно
не містило норм, які б визначали порядок
звітування працівниками за власні кошти,
витрачені на користь підприємства. І НБУ
в листі від 01.09.2006 р. № 11-113/32259206 роз’яснив, що це питання регулюється
нормами ст. 1158 і 1160 Цивільного кодексу
України. У підсумку виходило так, що хоч
працівник і витрачає власні кошти, після
подання «авансового» звіту і його схвалення
підприємством операція набуває ознак доручення — дій від імені підприємства.
Тож питання оподаткування власних кош
тів працівників «втратило» актуальність. Але
лише до того часу, поки податківці вкотре
не почали трактувати тепер вже норми ПКУ
буквально: «До… оподатковуваного доходу…
не включаються кошти, отримані платником
податку від роботодавця під звіт…».

Що робити?
Зважаючи на такі роз’яснення, зрозуміло, що не варто, щоб працівники купували
товари для потреб підприємства за власний
рахунок.
Не варто також видавати накази, які б
зобов’язували працівників купувати товари
на користь підприємства за власний рахунок
чи укладати з ними договори доручення
для цих цілей, тому що вони тільки підсилюватимуть акцент на тому, що має місце
«відшкодування витрат» працівника.
У той же час пам’ятаємо, що індивідуальна
податкова консультація, яка здійняла стільки
галасу, надається конкретному платнику податків, і можна сподіватися, що такий підхід
не набуде поширення.

ОФІЦІЙНА

ДУМКА

№4 (141) квітень 2018

ОФІЦІЙНА ДУМКА

Сьогодні в рубриці:

Роз’яснюють фахівці
ДФСУ

c. 79

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 загальної суми
вартості навчання
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО
сума, сплачена роботодавцем за
навчання найманого працівника
одним платежем у поточному році за весь
період його навчання, наприклад, за декілька років?
Відповідно до пп. 165.1.21 ПКУ до
доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, відноситься
сума, сплачена будь-якою юридичною або
фізичною особою на користь вітчизняних
вищих та професійно-технічних навчальних
закладів за здобуття освіти, за підготовку
чи перепідготовку платника податку, але

не вище трикратного розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року за
кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої
фізичної особи.
При цьому законодавством не встановлено обмежень щодо строку, за який роботодавець має право сплатити за навчання
найманого працівника.
Таким чином, враховуючи викладене,
якщо роботодавець сплатив за навчання
фізичної особи — найманого працівника
однією сумою в поточному році за весь період навчання, який складається з декількох
років, при цьому її розмір не перевищує
трикратного розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний
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або неповний місяць навчання, підготовки
чи перепідготовки такої фізичної особи, то
така сума, сплачена роботодавцем, оподаткуванню ПДФО не підлягає.

Відшкодування перевитрат
за відрядженням
У якій валюті (іноземній чи національній) та в які терміни здійснюється повернення працівникові
сплачених у відрядженні за кордоном
власних коштів?
Порядок відрядження за кордон визначено в розділі ІІI Інструкції про
службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р.
№ 59 (далі — Інструкція № 591).
Згідно з п. 5 розділу IІІ Інструкції № 59
підприємство, що відряджає працівника
у відрядження за кордон, забезпечує його
грошовими коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження
(авансом) у національній валюті держави, до
якої відряджається працівник, або у вільно
конвертованій валюті.
Відповідно до п. 17 розділу ІІІ Інструкції
№ 59 та пп. 170.1.2 ПКУ після повернення з
відрядження працівник зобов’язаний до закінчення п’ятого банківського дня, наступного
за днем прибуття до місця постійної роботи,
подати звіт про використання коштів, наданих
на відрядження. Сума надміру витрачених
коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання
коштів, наданих на відрядження) підлягає
поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у грошових одиницях,
1 Поширюється лише на бюджетні установи та організації. Решта підприємств розробляють власні положення
(інструкції) про відрядження (Прим. ред.).
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в яких було надано аванс, у встановленому
законодавством порядку.
У разі якщо під час службових відряджень
відряджений працівник отримав готівку із
застосуванням платіжних карток, він подає
звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених
коштів до закінчення третього банківського
дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до
місця постійної роботи).
Разом із звітом подаються документи
(в оригіналі), що засвідчують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат,
із зазначенням форми їх оплати (готівкою,
чеком, платіжною карткою, безготівковим
перерахунком).
У разі відсутності первинних або будь-яких
інших документів, що підтверджують фактичне перебування працівника у відрядженні, до звіту додаються завірені відділом кадрів або головним бухгалтером ксерокопії
сторінок закордонного паспорта чи документа, що його замінює, з прізвищем відрядженого працівника та відмітками прикордонних служб про перетин кордону (за
їх наявності) або довідка Головного центру
обробки спеціальної інформації Державної
прикордонної служби України щодо перетину відрядженим працівником державного кордону України (у якій зазначено пункт
пропуску, дата та час перетину кордону, серія, номер, тип та назва паспортного доку
мента).
Згідно з п. 19 розділу ІІІ Інструкції № 59
якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти,
виплата здійснюється в національній валюті
України за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ
на день погашення заборгованості. Виплата
зазначених коштів має здійснюватися до
закінчення третього банківського дня після
затвердження керівником звіту про використання коштів, наданих на відрядження.

ПЕНСІЙНЕ
ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сьогодні в рубриці:

Суміщення
та сумісництво:
заповнюємо таблиці 5
та 6 звітності з ЄСВ

c. 81

«Лікарняні»:
премії та неповний
розрахунковий період

c. 84

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

Суміщення

та сумісництво:
заповнюємо таблиці 5
та 6 звітності з ЄСВ
Як заповнювати таблиці 5 та 6 звітності з ЄCВ, якщо працівник протягом одного місяця працював у того самого
роботодавця спочатку за основним місцем роботи, а потім
за сумісництвом? Які особливості заповнення таблиць 5
та 6 звітності з ЄCВ, якщо працівник суміщає посади? Про
це та інше — в статті
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Сумісництво та суміщення

протягом місяця не повинна перевищувати
половини місячної норми робочого часу.
Отже, сумісництво — це робота на умовах
трудового договору у вільний від основної
роботи час на тому ж (внутрішнє сумісництво) або іншому підприємстві (зовнішнє
сумісництво).
Оскільки сумісництво передбачає здебільшого роботу неповний робочий час, то
оплата праці в цих випадках провадиться
пропорційно відпрацьованому часу або
залежно від виробітку. Робота на умовах
неповного робочого часу не тягне за собою
будь-яких обмежень обсягу трудових прав
працівників (ст. 56 КЗпП). Отже, суміснику
виплачується зарплата за основним місцем
роботи та за сумісництвом окремо.
Основне місце роботи від сумісництва відрізняє ще місце зберігання трудової книжки.
У ст. 1 Закону про ЄСВ зазначено, що основне
місце роботи — це місце роботи, де працівник
працює на підставі укладеного трудового
договору, де знаходиться (оформлена) його
трудова книжка.
Під суміщенням професій (посад) розуміється виконання працівником поряд
зі своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткової роботи за
іншою професією (посадою). Особливості
суміщення професій (посад) визначає Інструкція щодо застосування постанови Ради
Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145
«Про порядок і умови суміщення професій
(посад)» від 14.05.1982 р. № 53-ВЛ.
Працівникам, які виконують на тому ж
підприємстві поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором,
додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього
працівника без звільнення від своєї основної
роботи, провадиться доплата за суміщення
професій (посад) або виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника. Розміри
доплат за суміщення професій (посад) або
виконання обов’язків тимчасово відсутньо-

У ст. 121 КЗпП зазначено, що працівник
має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення
трудового договору на одному або одночасно
на декількох підприємствах, в установах,
організаціях, якщо інше не передбачено
законодавством, колективним договором
або угодою сторін. У такому разі має місце
так зване сумісництво. Для працівників державних підприємств, установ і організацій
на роботу за сумісництвом запроваджено
деякі обмеження, але вони не поширюються
на працівників недержавних підприємств,
установ, організацій.
Так, постановою КМУ «Про роботу за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р.
№ 245 визначено, що робітники, спеціалісти
та службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за
сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї
основної, іншу роботу на умовах трудового
договору на тому ж або іншому підприємстві,
в установі, організації або в громадянина
у вільний від основної роботи час. Для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за
місцем основної роботи не потрібно.
Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних
підприємств, установ і організацій разом
з профспілковими комітетами лише щодо
працівників окремих професій та посад,
зайнятих на важких роботах і на роботах із
шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до
наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров’я та безпеці виробництва.
Обмеження також поширюються на осіб,
які не досягли 18 років, та вагітних жінок.
Тривалість роботи за сумісництвом не
може перевищувати чотирьох годин на день
і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом
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го працівника встановлюються на умовах,
передбачених у колдоговорі (ст. 105 КЗпП).
Оскільки робота за сумісництвом — це
робота на умовах окремих трудових договорів, то якщо працівник змінює місце роботи
із сумісництва на основне (чи навпаки), то
доцільно вести мову про звільнення з основ
ного місця роботи та працевлаштування за
сумісництвом (чи навпаки). Встановлення
та скасування суміщення можливе лише
в одного роботодавця, і на зміну статусу
місця роботи воно не впливає.

Заповнення таблиці 5
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений
наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435),
не передбачає спеціальних норм щодо заповнення відомостей про сумісників та/
або зміну ними місця роботи, тому діють
загальні правила.
Якщо протягом місяця працівник змінює
статус місця роботи з основного на сумісницт
во (чи навпаки) в таблиці 5 цю інформацію
слід відобразити двома рядками, а саме:
• у першому рядку:
у реквізиті 7 зазначають категорію
особи «1» (найманий працівник із трудовою книжкою);
у реквізиті 11 — дату закінчення трудових відносин (звільнення з роботи);
• у другому рядку:
у реквізиті 7 зазначають категорію
особи «2» (найманий працівник без
трудової книжки);
у реквізиті 11 — дату початку трудових відносин (прийняття на роботу).
Встановлення чи скасування суміщення
в таблиці 5 звітності з ЄСВ не відображається.

ПЕНСІЙНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заповнення таблиці 6
За виконання обов’язків за суміщуваною посадою працівнику встановлюють
доплату, яка входить до фонду оплати праці
за основн ою посадою, тому в таблиці 6
звітності з ЄСВ вона окремо не відображається.
Відомо, що якщо база оподаткування
ЄСВ за основним місцем роботи менша
мінімальної зарплати, то слід зробити так
звану «дотяжку» ЄСВ, відобразивши її в таб
лиці 6 з кодом типу нарахування «13». Однак
якщо йдеться про внутрішнє сумісництво,
то з мінімальною та максимальною базами
для цілей справляння ЄСВ порівнюють загальну суму зарплати, нараховану як за основ
ним місцем роботи, так і за сумісництвом.
А інформацію про внутрішніх сумісників
у таблиці 6 Звітності з ЄСВ вказуємо двома
рядками: «з трудовою книжкою» та «без
трудової книжки».
У таблиці 6 звітності з ЄСВ інформацію про
особу, яка змінює місце роботи з основного
на сумісництво на різних підприємствах, доцільно відображати двома рядками з такими
особливостями:
• у першому рядку:
у реквізиті 15 зазначається кількість календарних днів перебування у трудових відносинах, тобто 30
або 31;
у реквізиті 17 та 18 — сума зарплати
за основним місцем роботи;
у реквізиті 22 «Ознака наявності
трудової книжки» — «так»;
• у другому рядку:
у реквізиті 15 — прочерки, інформація зазначається лише в одному:
в тому, в якому вказуються дані про
суми зарплати (за їх наявності);
у реквізиті 17 та 18 — сума зарплати
за сумісництвом;
у реквізиті 22 «Ознака наявності
трудової книжки» — «ні».
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Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності

«Лікарняні»:

премії та неповний
розрахунковий період
У бухгалтерів, які нараховують допомогу по тимчасовій непрацездатності, нерідко виникають труднощі з обчисленням
середньої зарплати в разі неповного розрахункового періоду, в т. ч. за наявності в ньому одноразових заохочень.
Розглянемо це питання докладніше в статті

Н

асамперед нагадаємо положення
п. 25 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). Згідно з цим
пунктом розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати є 12 календарних місяців перебування в трудових
відносинах (з першого до першого числа)
за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок. Розуміти
цю норму слід буквально. Якщо, наприклад,
працівника прийнято на роботу 02.01.2018 р.
і згідно з графіком роботи підприємства це
був перший робочий день місяця, то січень
не є повним календарним місяцем роботи
для такої особи.

Відповідно до п. 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється
шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних
днів зайнятості в розрахунковому періоді
без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. Поважними
причинами є тимчасова непрацездатність,
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного
віку за медичним висновком, відпустка без
збереження заробітної плати.
Жодних обмежень щодо невключення до
розрахунку окремих складових заробітної
плати, як-от заохочувальні та компенсаційні виплати, виплати за невідпрацьований
час, премії, що носять систематичний або
разовий характер, тощо Порядком № 1266
не передбачено.
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Оскільки розрахунковий період на підставі Порядку № 1266 визначається в календарних днях, то, відповідно, і сума страхових
виплат застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця обчислюється
шляхом множення суми денної виплати,
розмір якої встановлюється у відсотках
середньоденної заробітної плати залежно
від страхового стажу, якщо його наявність
передбачена законодавством, на кількість
календарних днів, що підлягають оплаті
(п. 2 Порядку № 1266). Іншими словами,
період тимчасової непрацездатності підлягає оплаті за календарні дні хвороби

незалежно від графіка роботи підприємства або індивідуального графіка роботи
застрахованої особи.
Якщо застрахована особа перебувала
в трудових відносинах менше 12 календарних
місяців за останнім основним місцем роботи,
п. 26 Порядку № 1266 передбачено визначення розрахункового періоду за фактично відпрацьовані повні календарні місяці (з першого до першого числа).
Розглянемо на прикладах випадки обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності в різних ситуаціях, взявши до уваги,
що загальний страховий стаж працівника
становить чотири роки.

ПРИКЛАД 1

Врахування премії, нарахованої після закриття листка непрацездатності,
але до подання звітності
Працівника прийнято на роботу з 01.02.2018 р. на таких умовах: посадовий оклад
у розмірі 5000,00 грн та премія в разі виконання плану в розмірі 50 % від окладу, яка
нараховується в останній робочий день поточного місяця. Сума нарахованої премії
пропорційно до відпрацьованого часу — 1625,00 грн.
З 20.02.2018 р. працівник відкрив листок непрацездатності (далі — ЛН) за загальним
захворюванням тривалістю 4 календарних дні.
Відповідно до абзацу третього п. 11 Порядку № 1266 у разі, якщо застрахована особа
перебувала в трудових відносинах менше ніж календарний місяць за місцем роботи,
де стався страховий випадок, середня заробітна плата обчислюється за фактично
відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.
Місяці
Дні, що
розрахункового
входять
періоду
до розрахунку

лютий

19

Заробітна плата, що входить до розрахунку,
грн

Посадовий оклад 5000,00 ÷ 20 роб. днів × 13 відпрац. дн.
до відкриття ЛН = 3250,00

Фактична середньоденна заробітна плата:
3250,00 грн ÷ 19 к. дн. = 171,05 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
171,05 грн × 60 % × 4 к. дн. = 410,52 грн.
Премія до розрахунку не включається, оскільки буде нарахована після закриття ЛН
і нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.
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ПРИКЛАД 2

Врахування премії, нарахованої після закриття листка непрацездатності
та подання звітності
Працівника прийнято на роботу з 01.02.2018 р. на таких умовах: посадовий оклад
у розмірі 5000,00 грн та премія в разі виконання плану в розмірі 50 % від окладу, яка
нараховується в останній робочий день поточного місяця. З 20.02.2018 р. працівник відкрив
ЛН за загальним захворюванням тривалістю 14 календарних днів.
Як і в попередньому прикладі, застрахована особа не перебувала в трудових відносинах повний календарний місяць (з першого до першого числа), проте, припустимо,
що працівник виконав план, і йому нарахували премію за лютий в останній робочий
день — 28.02.2018 р. Сума нарахованої премії пропорційно до відпрацьованого часу —
1625,00 грн.
Місяці
Дні, що
розрахункового
входять
періоду
до розрахунку
лютий

19

Заробітна плата, що входить до
розрахунку, грн
Посадовий оклад 5000,00 ÷ 20 роб. днів ×
× 13 відпрац. дн. = 3250,00; премія — 1625,00.
Всього: 3250,00 + 1625,00 = 4875,00

Фактична середньоденна заробітна плата:
4875,00 грн ÷ 19 к. дн. = 256,58 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
256,58 грн × 60 % × 14 к. дн. = 2155,30 грн.

Відповідно до п. 4.1 Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації,
затвердженого постановою правління ФСС
з ТВП від 23.06.2008 р. № 25, основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею
плану, але не рідше двох разів на місяць.
У той же час на момент нарахування матеріального забезпечення, що провадиться після
подачі працівником ЛН у березні 2018 р.,
вже відомо про розмір виробничої премії,
тож наявні й усі підстави включити її до
розрахунку. Після проведеного засідання
комісії (уповноваженого) із соціального
страхування та передачі документів до бух-

галтерії роботодавця буде розрахована сума
матеріального забезпечення.
Зверніть увагу, що п. 32 Порядку № 1266
встановлено, що середня заробітна плата
для розрахунку допомоги по вагітності та
пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця обчислюється на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми
нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, що подаються до ДФС.
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Тобто в березні 2018 р. під час подання
до податкового органу звітності з ЄСВ премія за лютий 2018 р. вже буде відображена
у складі доходу працівника.
Деякі бухгалтери припускаються помилок,
намагаючись премію врахувати пропорційно
відпрацьованому часу і занижуючи таким
чином середньоденну заробітну плату. Але
це, на думку автора, неправильно. У Порядку
№ 1266 відсутня норма про врахування разових виплат пропорційно відпрацьованому
часу. Пунктом 3 Порядку № 1266 визначено,
що середньоденна заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення) обчислюється шля-

хом ділення нарахованої за розрахунковий
період (12 календарних місяців) заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення),
на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до
видів страхування — період перебування
в трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами,
проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної
з отриманням доходу безпосередньо від
такої діяльності) у розрахунковому періоді
без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

ПРИКЛАД 3

Врахування премії, яка буде нарахована в наступному місяці
Працівника прийнято на роботу з 01.02.2018 р. на таких умовах: посадовий оклад
у розмірі 5000,00 грн та премія в разі виконання плану в розмірі 50 % від окладу, яка
нараховується на початку поточного місяця за попередній. З 20.02.2018 р. працівник
відкрив ЛН по загальному захворюванню тривалістю 4 календарних дні.
Місяці
розрахункового
періоду

Дні, що
входять
до розрахунку

лютий

19

Заробітна плата, що входить
до розрахунку, грн

Посадовий оклад — 5000,00 ÷ 20 роб. дн. ×
× 13 відпрац. днів до відкриття ЛН = 3250,00

Фактична середньоденна заробітна плата:
3250,00 грн ÷ 19 к. дн. = 171,05 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
171,05 грн × 60 % × 4 к. дн. = 410,52 грн.
Премія до розрахунку не включається, оскільки буде нарахована після закриття ЛН
і нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.

ПРИКЛАД 4

Врахування премії, нарахованої на початку поточного місяця за попередній
Працівника прийнято на роботу з 15.01.2018 р. на таких умовах: посадовий оклад
у розмірі 5000,00 грн та премія в разі виконання плану в розмірі 50 % від окладу, яка
нараховується на початку поточного місяця за попередній. З 20.02.2018 р. працівник відкрив
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ЛН по загальному захворюванню тривалістю 4 календарних дні. Сума нарахованої
премії пропорційно до відпрацьованого часу — 1547,65 грн.
Згідно з п. 26 Порядку № 1266, якщо застрахована особа перебувала в трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа). Хоч працівник і працює протягом двох місяців, проте в його розрахунковому періоді відсутні повні місяці, тому до розрахунку включається відпрацьований час.
Місяці
Дні, що
розрахункового
входять
періоду
до розрахунку

січень

17

лютий

19

Заробітна плата, що входить до
розрахунку, грн

Посадовий оклад — 5000,00 ÷ 21 роб. дн. ×
× 13 відпрац. днів = 3095,30
Посадовий оклад — 5000,00 ÷ 20 роб. дн. ×
× 13 відпрац. днів = 3250,00; премія — 1547,65.
Всього: 3250,00 + 1547,65 = 4797,65

Фактична середньоденна заробітна плата:
(3095,30 + 4797,65) грн ÷ (17 + 19) к. дн. = 219,25 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
219,25 грн × 60 % × 4 к. дн. = 526,20 грн.

ПРИКЛАД 5

Врахування премії, нарахованої наступного місяця за попередній
Працівника прийнято на роботу з 12.02.2018 р. на таких умовах: посадовий оклад
у розмірі 5000,00 грн та премія в разі виконання плану в розмірі 50 % від окладу, яка
нараховується на початку поточного місяця за попередній. З 12.03.2018 р. працівник
відкрив ЛН по загальному захворюванню тривалістю 4 календарних дні. Сума нарахованої
премії пропорційно до відпрацьованого часу — 1625,00 грн.
Місяці
Дні, що
розрахункового
входять
періоду
до розрахунку

лютий

17

березень

11

Заробітна плата, що входить до
розрахунку, грн

Посадовий оклад — 5000,00 ÷ 20 роб. дн. ×
× 13 відпрац. днів = 3250,00
Посадовий оклад — 5000,00 ÷ 21 роб. дн. ×
× 6 відпрац. днів = 1428,60; премія — 1625,00.
Всього: 1428,6 + 1625,00 = 3053,60
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Фактична середньоденна заробітна плата:
(3250,00 + 3053,60) грн ÷ (17 + 11) к. дн. = 225,13 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
225,13 грн × 60 % × 4 к. дн. = 540,31 грн.

Дещо відрізняється розрахунок у випадку,
якщо неповний розрахунковий період має
не новоприйнятий працівник, а працівник,

що вийшов з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (або
шестирічного за висновком лікаря).

ПРИКЛАД 6

Врахування премії, нарахованої після виходу з відпустки
для догляду за дитиною
Працівниця вийшла на роботу з 12.01.2018 р. після закінчення відпустки для догляду
за дитиною, посадовий оклад їй встановлено в розмірі 7000,00 грн. З 12.03.2018 р. вона
відкрила ЛН по загальному захворюванню тривалістю 4 календарних дні.
Якби це був новоприйнятий працівник, то розрахунковий період становив би один
повністю відпрацьований місяць — лютий, але оскільки працівниця вийшла з відпустки,
то відповідно п. 3 Порядку № 1266 місяці розрахункового періоду (з першого до першого
числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються
з розрахункового періоду, і до розрахунку входить січень – лютий.
Місяці
Дні, що
розрахункового
входять
періоду
до розрахунку
січень

20

лютий

28

Заробітна плата, що входить до розрахунку,
грн
Посадовий оклад — 7000,00 ÷ 21 роб. дн. ×
× 14 відпрац. днів = 4666,62
Посадовий оклад — 7000,00

Фактична середньоденна заробітна плата:
(4666,62 + 7000,00) грн ÷ (20 + 28) к. дн. = 243,05 грн.
Допомога по тимчасовій непрацездатності:
243,05 грн × 60 % × 4 к. дн. = 583,32 грн.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Ольга ГУМЕНЮК, експерт з питань
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Оплата листка
непрацездатності в разі
звільнення працівника
Працівник звільняється, але дата
звільнення припадає на період
тимчасової непрацездатності. Чи
підлягає в такому разі оплаті листок непрацездатності?
Питання звільнення працівника під
час періоду тимчасової непрацездатності більше хвилює кадрову службу
підприємства через можливу неправомірність такого звільнення. Якщо працівник
написав заяву про звільнення за власним
бажанням, а потім відкрив листок непрацездатності, то звільненню це не завадить,
оскільки частина третя ст. 40 КЗпП не допускає звільнення працівника в період його
тимчасової непрацездатності (крім звільнення за нез’явлення на роботу протягом
більш як чотирьох місяців підряд унаслідок
тимчасової непрацездатності) лише з ініціативи роботодавця. Так само відсутня
в законодавстві й норма щодо заборони
на звільнення в період хвороби за угодою
сторін, за переведенням тощо — тобто
з будь-яких підстав звільнення, ініціатором
якого є не роботодавець.
За відсутності поважних причин, коли
роботодавець зобов’язаний звільнити працівника саме у строк, про який той просить
(їх перелік наведено в частині першій ст. 38
КЗпП), працівник зобов’язаний повідомити
роботодавця про наступне звільнення не
пізніше ніж за два тижні. Якщо роботодавець
прийняв рішення задовольнити прохання

працівника з так званим відпрацюванням
двотижневого строку, то період тимчасової непрацездатності зараховується в цей період і двотижневий строк не продовжується.
За бажанням працівника можна перенести дату звільнення за ст. 38 КЗпП за умови
її узгодження з роботодавцем: на останній
день хвороби або на наступний після цього
робочий день.
Відповідно до частини другої ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХIV допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним
захворюванням, виплачується Фондом
застрахованим особам починаючи із шостого дня непрацездатності за весь період
до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною
комісією інвалідності (встановлення іншої
групи, підтвердження раніше встановленої
групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або
іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та
розмірах, встановлених законодавством.
Оскільки працівник, страховий випадок
щодо якого настав до моменту звільнення,
є застрахованою особою, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується
йому за весь період.
Якщо ж працівник захворів на наступний день після звільнення (чи пізніше),
за попереднім місцем роботи оплата днів
тимчасової непрацездатності вже не здійснюється.
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
від 23.02.2018 р. № 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
(витяг)
Щодо оподаткування власних коштів працівника, витрачених на придбання ТМЦ
<…>
Питання 3: щодо справляння податку
на доходи фізичних осіб і військового
збору
Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами визначено Положенням про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні, затвердженим
постановою Правління Національного банку
України від 29 грудня 2017 р. № 148.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно
до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом
оподаткування резидента є загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку
на відрядження або підзвіт і розраховані згідно
з п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 165.1.11 п. 165.1
ст. 165 Кодексу).
Разом з тим до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включається, зокрема:
• сума надміру витрачених коштів, отриманих
платником податку під звіт та не повернутих
у встановлені законодавством строки, розмір
якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ст. 170
Кодексу (пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
• інші доходи, крім зазначених у ст. 165
Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Порядок оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої
у встановлений строк, визначено п. 170.9 ст. 170
Кодексу, відповідно до п. «б» пп. 170.9.1 якого

податковим агентом платника податку під час
оподаткування суми, виданої платнику податку
під звіт та не повернутої ним протягом встановленого пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Кодексу
терміну, є особа, що видала таку суму під звіт
для виконання окремих цивільно-правових дій
від імені та за рахунок особи, що їх видала, —
у сумі, що перевищує суму фактичних витрат
платника податку на виконання таких дій.
Крім того, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX
Кодексу).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб
і військового збору до бюджету здійснюються у
порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.
Так, згідно із пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168
Кодексу податковий агент, який нараховує
(виплачує, надає) оподатковуваний дохід на
користь платника податку, зобов›язаний утримувати податок із суми такого доходу за його
рахунок, використовуючи ставку податку 18 %
(ст. 167 Кодексу), і ставку військового збору
1,5 % (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX
Кодексу).
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» базою нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій,
які використовують працю фізичної особи на
умовах трудового договору (контракту) або на
інших умовах, передбачених законодавством,
чи за цивільно-правовими договорами, є сума
нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають
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основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому
числі в натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону України «Про оплату
праці», та сума винагороди фізичним особам за
виконання робіт (надання послуг) за цивільноправовими договорами.
Враховуючи викладене, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані
платником податку від роботодавця під звіт за
умови дотримання усіх вимог, встановлених
п. 170.9 ст. 170 Кодексу.
Разом з тим, оскільки фізичною особою
(працівником) придбання товарів для потреб
юридичної особи здійснено за рахунок власних
коштів, тобто юридичною особою (працедавцем)
попередньо не видавалися кошти під звіт, то
сума коштів, виплачених такій фізичній особі
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за вказані товари, включається до її загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу як
інші доходи та оподатковується на загальних
підставах. При цьому зазначена сума коштів не
є базою нарахування єдиного внеску.
Згідно з Довідником ознак доходів у додатку
до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
(форма № 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р.
№ 4, інші доходи відображаються під ознакою
доходу «127».
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися
виключно платником податків, якому надано
таку консультацію.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
від 11.12.2017 р. № 2919/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування ПДФО витрат, відшкодованих учасникам форуму
<…> Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14
Кодексу дохід з джерелом його походження
з України — це будь-який дохід, отриманий
резидентами або нерезидентами, у тому числі
від будь-яких видів їх діяльності на території
України (включаючи виплату (нарахування)
винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській)
економічній зоні.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно
з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом
оподаткування фізичної особи — резидента
є загальний місячний (річний) оподатковуваний
дохід.
Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податків, визначено п. 164.2

ст. 164 Кодексу, зокрема дохід, отриманий
таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді
суми грошового будь-яких витрат або втрат
платника податку, крім тих, що обов’язково
відшкодовуються згідно із законом за рахунок
бюджету або звільняються від оподаткування
згідно з цим розділом (пп. «г» пп. 164.2.17
п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
При цьому додаткові блага — це кошти,
матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги,
інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом,
якщо такий дохід не є заробітною платою та не
пов’язаний з виконанням обов’язків трудового
найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними
з таким платником податку (крім випадків, пря-
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мо передбачених нормами розділу IV Кодексу)
(пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Крім того, доходи, визначені ст. 163 Кодексу,
є об’єктом оподаткування військовим збором
(пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб
та військового збору до бюджету здійснюються
в порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.
Враховуючи викладене, у разі якщо юридичною особою відшкодовуються витрати на
проїзд, харчування та проживання, понесені
учасниками форуму (фізичними особами, які

не перебувають з такою юридичною особою
у трудових відносинах і не є членами її керівних органів), то сума відшкодованих витрат
включається до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу учасників форуму
(фізичних осіб) як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб
і військовим збором на загальних підставах
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна
податкова консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку
консультацію.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 06.02.2018 р. № 203/0/101-18/284
Щодо надання соціальної додаткової відпустки на дітей з початку року
<…> Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) жінці, яка
працює і має двох або більше дітей віком до
15 років, або дитину з інвалідністю, або яка
усиновила дитину, матері особи з інвалідністю
з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю
з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх
без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також
особі, яка взяла під опіку дитину або особи
з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи
одному із прийомних батьків надається щорічно
додаткова оплачувана відпустка тривалістю
10 календарних днів без урахування святкових
і неробочих днів (ст. 73 Кодексу законів про
працю України).

Зазначена відпустка є соціальною і надається
в обов’язковому порядку за заявою працівника
один раз на календарний рік незалежно від
відпрацьованого часу.
Тому у випадках, наведених у листі, коли
працівниця з початку року перебувала у щорічній відпустці або відпустці без збереження
заробітної плати і відразу має намір скористатися зазначеною соціальною відпусткою, не
вбачається підстав для відмови в її наданні.
У той же час якщо жінка, наприклад, перебувала в соціальній відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
і не виконувала трудові обов’язки жодного дня,
права на додаткову соціальну відпустку за відповідні роки вона не має.
<…>

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці						

О. Товстенко
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 30
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 1
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 10

40-годинному робочому тижні — 159,0
39-годинному робочому тижні — 156,0
36-годинному робочому тижні — 144,0

Квітень 2018 р.
6 квітня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за
березень 2018 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна))
за І квартал 2018 р.

страхування до органів доходів і зборів (форма
№ Д4 (місячна)) за березень 2018 р.;
• до Фонду соціального страхування:
Звіту по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, за
І квартал 2018 р. (форма № Ф4-ФСС з ТВП).

20 квітня, п’ятниця

27 квітня, п’ятниця

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

Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за березень 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

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

Під час подготовки використані матеріали систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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Додаток № 1
до постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС
від 28.12.1977 р. № 447/24
Перелік
посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками,
з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися
письмові договори про повну матеріальну відповідальність
за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання,
обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва

I
Завідувачі кас; завідувачі комор цінностей; завідувачі камер схову; завідувачі
складів та їх заступники.
Старші контролери-касири та контролерикасири; старші контролери та контролери;
старші касири та касири; а також інші працівники, які виконують обов’язки касирів.
Завідувачі ощадних кас першого розряду
та завідувачі операційних частин центральних ощадних кас; начальники відділів, старші
інспектори й інспектори відділів з перевірки
та знищення погашених цінних паперів республіканських головних управлінь і управлінь
Держтрудощадкас СРСР; старші експерти
й експерти; старші інспектори й інспектори
республіканських головних управлінь Держтрудощадкас СРСР, які здійснюють експертизу й оплату виграшних білетів грошоворечових лотерей; головні експерти, старші
експерти й експерти, старші інспектори й
інспектори відділу експертизи цінних паперів
Правління Держтрудощадкас СРСР; старші
інспектори й інспектори депозитного відділу
Правління Держтрудощадкас СРСР.
Завідувачі (директори за відсутності завідувачів відділів і секцій) магазинів та їх
заступники; завідувачі скупних пунктів;
завідувачі товарних секцій (відділів), відді-

лів замовлень магазинів та їх заступники;
начальники цехів і дільниць підприємств
торгівлі та їх заступники.
Начальники товарних і товарно-перевалочних дільниць; старші товарознавці та
товарознавці, які безпосередньо обслуговують матеріальні цінності.
Завідувачі підприємств громадського
харчування та їх заступники; завідувачі
виробництва, начальники цехів (дільниць)
та їх заступники, старші адміністратори
й адміністратори залів (метрдотелі) підприємств громадського харчування.
Завідувачі заготовчих пунктів; завідувачі
сепараторних відділень.
Завідувачі аптечних установ та їх заступники; завідувачі відділів аптечних установ та
їх заступники; завідувачі аптечних пунктів
першої групи; провізори-технологи (рецептори-контролери), фармацевти (ручнисти);
старші медичні сестри структурних підрозділів установ охорони здоров’я.
Завідувачі господарства й коменданти
будівель, які здійснюють зберігання матеріальних цінностей.
Агенти з постачання; експедитори з перевезення вантажів; інкасатори.
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II
Роботи з приймання від населення всіх
видів платежів та виплати грошей не через
касу.
Роботи з обслуговування торговельних
та грошових автоматів.
Роботи: з приймання на зберігання, обробки, зберігання, відпуску матеріальних
цінностей на складах, базах (нафтобазах),
автозаправних станціях, холодильниках,
харчоблоках, сховищах, заготовчих (прий
мальних) пунктах, товарних і товарно-перевалочних дільницях, камерах схову, коморах
і гардеробах; з видачі (приймання) матеріальних цінностей особам, які перебувають
у лікувально-профілактичних та санаторнокурортних установах, пансіонатах, кемпінгах,
будинках відпочинку, готелях, гуртожитках,
кімнатах відпочинку на транспорті, дитячих
установах, спортивно-оздоровчих та туристських організаціях, піонерських таборах,
а також пасажирам усіх видів транспорту;
з екіпірування пасажирських суден, вагонів
та літаків.
Роботи: з приймання від населення предметів культурно-побутового призначення та
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інших матеріальних цінностей на зберігання,
для ремонту та виконання інших операцій,
пов’язаних з виготовленням, відновленням або поліпшенням якості цих предметів
(цінностей), їх зберігання та виконання
інших операцій з ними; з видачі на прокат
населенню предметів культурно-побутового
призначення.
Роботи з продажу (відпуску) товарів (продукції), їх підготовки до продажу незалежно
від форм торгівлі та профілю підприємства
(організації).
Роботи з приймання й обробки для доставки (супроводу) вантажу, багажу, пош
тових відправлень та інших матеріальних
і грошових цінностей, їх доставки (супроводу), видачі (здачі).
Роботи із закупівлі, продажу, обміну, перевезення, доставки, пересилання, зберігання, обробки та застосування у процесі
виробництва дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, синтетичного корунду
і виробів з них.
Роботи з вирощування, відгодівлі, утримання та розведення сільськогосподарських
та інших тварин.

