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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На одному із засідань уряду
було повідомлено, що в Украї
ні налічується 2,8 млн актив
них платників податків, з яких
1,1 млн — юридичні особи,
1,8 млн — приватні підприєм
ці. Тож можемо уявити, скільки
у нашій країні бухгалтерів. І цьо
го місяця вони святкують своє
професійне свято — День бух
галтера, з яким всіх і вітаю! Нехай сходиться дебет з кредитом
і ще залишається сальдо в кишені!
Якщо б усі бухгалтери ста
ли членами «бухгалтерської
партії», то вона б легко здо
лала тривідсотковий бар’єр для входження до Верховної
Ради, якщо б його знизили до цього рівня, як про це ведеть
ся мова. І тоді можна було б порушити питання не лише
про скасування реєстрації податкових накладних, відмі
ну коригування зарплати тощо, а й Податкового кодексу
в цілому. Жарт, звичайно, оскільки без податків не існує жодної
держави. Інша справа, як їх збирають і куди витрачають…
На жаль, робота бухгалтера не є легкою. Та будемо спо
діватися, що в найближчому майбутньому працювати стане
легше й простіше. Нехай незначні, але такі потрібні в цьому
напрямку кроки все ж робляться. А якщо рухаєшся в потріб
ному напрямку, то завжди досягнеш мети.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак
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Пароль для прямої лінії —
відповідь на запитання консультанта

1

2

ЗМІСТ

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ЗАРОБІТНА ПЛАТА № 7 липень 2018
Моніторинг

Вебінар
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19	«Дотяжка» ЄСВ і «дотяжка»

Огляд змін у законодавстві
за червень

до мінімальної зарплати

Під час безплатного вебінару, проведеного науковим редактором нашого журналу, було розглянуто
питання доплати зарплати до рівня мінімальної
(так звана «дотяжка» до мінімальної зарплати)
та сплати ЄСВ із бази оподаткування в розмірі
мінімальної зарплати (так звана «дотяжка» ЄСВ).
Публікуємо відповіді на запитання, що надійшли
до редакції під час проведення вебінару

Пряма лінія
9

Оформлення дубліката зіпсованої
трудової книжки

10	Надання невикористаної «дитячої»
відпустки

11	Відпустка в разі вступу дитини
до навчального закладу

12	Вихід на роботу в перенесені
робочі дні перед відпусткою

13	Чи можна оформлювати відпустку
зі святкового дня
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Трудове право
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	«Не неділею єдиною»:
встановлення нестандартних
вихідних

Відповідальність за ненарахування
індексації зарплати

На підприємствах із п’ятиденним робочим тижнем
працівникам надаються два вихідних дні на тиждень,
а із шестиденним — один. Загальним вихідним
днем у першому та другому випадку є неділя. Але
на підприємствах, які працюють безперервно
й не можуть зупинити роботу в неділю, порядок
надання вихідних днів має свою специфіку. Тож у
статті розглянуто правила встановлення вихідних
в інші дні тижня

14	Обов’язковість використання

додаткової відпустки «на дітей»
протягом року

15	Надання «дитячої» відпустки
в зручний час

16	(Не)врахування днів відпустки

без збереження зарплати під час
обчислення відпускних

17	Компенсація страхування
та додаткове благо
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18

(Не)врахування вихідних днів
під час обчислення допомоги
по тимчасовій непрацездатності
Утримання зайвих відпускних
за різні періоди

Галина Фольварочна
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Алла Рибінцева

	Утримання аліментів:
яким законом керуватися
У статті розглянуто, яким нормативним актом слід
керуватися бухгалтеру, якщо згідно із виконавчим документом слід проводити відрахування із
доходів боржника на користь стягувача. Йдеться
про застосування ст. 128 КЗпП та ст. 70 Закону
України «Про виконавче провадження». Крім того,
розглянуто, коли із доходу боржника дозволено
відраховувати 70 %
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Організація
й адміністрування праці
33

Олексій Кравчук
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	Коригування зарплати:
нюанси в бюджетному
секторі

	Інспекційні відвідування
Держпраці: підстави
та наслідки
У статті розглянуто особливості проведення інспекційних відвідувань підприємств-роботодавців
інспекторами Державної служби України з питань
праці. Особливо гостро в роботодавців стоїть питання, чи повинен інспектор праці мати, крім службового посвідчення, також направлення (посвідчення) на проведення перевірки конкретного підприємства чи підприємця і чи можна не допускати
інспектора до відвідування за його відсутності

Оплата праці
41

Ніна Підлужна

	Індексація та компенсація
грошових доходів
У статті розглянуто питання індексації доходів громадян у липні 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

45

Ольга Гуменюк

У держслужбовців протягом року кілька разів
можуть бути змінені розмір та умови оплати праці.
Розрахунок коефіцієнта коригування зарплати для
обчислення відпускних простий, але труднощі виникають у разі визначення, до якої частини зарплати
його слід застосовувати і в яких випадках

Облік і податки
67

Ірина Красовська

	Путівки працівникам:
облік та оподаткування
На сьогодні за рахунок коштів ФСС оплачується
лише лікування застрахованих осіб у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів
після перенесених захворювань і травм. Іншими
путівками, зокрема профілактичними, Фонд вже
не забезпечує. Отже, тепер працівників, крім них
самих, путівками може забезпечити або підприємство, або профспілка. У статті розглянуто, як
це має відбуватися, як обліковувати путівки та
оподатковувати їх вартість

Офіційна думка
Роз’яснюють фахівці ДФСУ

Станіслав Соломонов

	Коригування зарплати:
норми та зразки документів
Питання коригування (осучаснення) заробітної плати
в ході обчислення середнього заробітку завжди
актуальне незважаючи на те, що воно не є чимось новим, запровадженим недавно тощо. В умовах інфляції згідно із законодавчими актами та
рішеннями, передбаченими в колективних договорах, на підприємствах, в установах та організаціях
систематично підвищуються тарифні ставки та
посадові оклади. У статті наведено нормативні положення про коригування зарплати й особливості
його практичного застосування на госпрозрахунковому підприємстві

75	Оподаткування ЄСВ компенсації
вартості проїзду

76	Оподаткування відшкодування витрат
на відрядження

76	Відшкодування нестачі готівки
в інкасаторських сумках

77	Подання звітності з ЄСВ за наявності
лише «декретниці»

78	Нарахування ЄСВ на виплати працівнику,
який помер
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Пенсійне та соціальне
забезпечення

Документи для роботи
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нормативно-правових актів
Національного банку України
	Постанова Правління Національного
банку України від 24.05.2018 р. № 54

Валентина Боршовська

	Реєстр застрахованих осіб:
що потрібно знати
У статті розглянуто, що змінилося у зв’язку із
затвердженням нової редакції Положення про
реєстр застрахованих осіб
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Ольга Гуменюк

	Оплата листка непрацездатності
після виробничої травми
У статті розглянуто практичну ситуацію щодо
оплати листка непрацездатності з причини, нібито
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві

Запитання – відповідь

87	Підтвердження страхового стажу
довідкою з архіву

89	«Накладка» днів тимчасової
непрацездатності
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не враховуються при
визначенні розміру аліментів
на одного з подружжя, дітей,
батьків, інших осіб

96	Розмір відрахувань

із заробітної плати, пенсії,
стипендії та інших доходів
боржника
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Заборона на стягнення коштів
Закон України
від 15.05.2018 р.
№ 2417-VIII

Внесено зміни до деяких законів України щодо заборони звернення
стягнення та накладення арешту на кошти суб’єктів господарювання
у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, отриманих від
міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних
проектів (заходів) в Україні. Однак за цією назвою Закону «приховано» ще таку зміну. Відповідно до нової редакції абзацу другого
частини другої ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження»
від 02.06.2016 р. № 1404-VIII забороняється звернення стягнення та
накладення арешту також на кошти на рахунках платників у системі
електронного адміністрування ПДВ та на кошти на інших рахунках
боржника, накладення арешту та/або звернення стягнення на які
заборонено законом. Наприклад, не може бути накладено стягнення на кошти, призначені для виплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності (ст. 34 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Зміни в порядку компенсації ЄСВ
Постанова
від 06.06.2018 р. № 459

Внесено зміни до Порядку компенсації роботодавцям частини
фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2013 р. № 153, що передбачає
компенсацію ЄСВ роботодавцям, які створюють нові робочі місця.
Порядком передбачено, що роботодавець втрачає право на компенсацію ЄСВ у разі зменшення штатної чисельності працівників та
фонду оплати праці. Тепер уточнено, що для підтвердження фактів
відсутності зменшення штатної чисельності працівників і фонду
оплати праці середньооблікова кількість штатних працівників і розмір фонду оплати праці за місяць, у якому перевіряються такі факти, порівнюються із середнім значенням середньооблікової кількості штатних працівників та середнім значенням фонду оплати
праці за 12 місяців, що передують місяцю перевірки показників,
відповідно. Друга новація в тому, що для отримання компенсації
передбачено подання довідки про виконання роботодавцем умов
компенсації. Тепер її слід подавати до центру зайнятості, а не до
органів ПФУ.
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Нові номери рахунків для платежів до бюджету
Державна казначейська служба України на своєму сайті оприлюднила реквізити рахунків для обліку доходів державного та місцевого
бюджетів, які діють з 02.07.2018 р.
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ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Нове положення про реєстр застрахованих осіб
Постанова правління ПФУ
від 27.03.2018 р.№ 8-1

У новій редакції викладено Положення про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування, затверджене постановою правління ПФУ від 18.06.2014 р.
№ 10-1. Положення розроблено на виконання законодавчих змін,
внесених восени минулого року в ході так званої пенсійної реформи
до Закону про ЄСВ та деяких інших законів з питань пенсійного забезпечення, і визначає порядок ведення реєстру, обміну інформацією
з реєстру між державними органами та надання інформації з реєстру страхувальникам та застрахованим особам. Положення, серед
іншого, визначає порядок формування та видачі довідок ф. ОК-5 та
ОК-7 щодо підтвердження страхового стажу. Крім того, Положення
доповнено новими додатками, яких тепер 15 (було 3).
Коментар — на с. 79 цього номера журналу
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Нове в обліку платників ЄСВ
Наказ від 29.03.2018 р.
№ 393

Внесено зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
наказом від 24.11.2014 р. № 1162. Зміни зумовлені змінами, внесеними до Закону про ЄСВ у жовтні минулого року в ході так званої
пенсійної реформи, коли до числа платників ЄСВ було включено
членів фермерських господарств. Крім того, удосконалено порядок
взяття на облік як платників ЄСВ осіб, на яких не поширюється
дія Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р.
№ 755-IV. Визначено форму Заяви про взяття на облік платника
єдиного внеску (члена фермерського господарства) (ф. № 12-ЄСВ)
та процедуру взяття на облік платників ЄСВ — членів фермерського
господарства. Наказ діє з 08.06.2018 р.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Зміни у веденні касових операцій
Постанова
від 24.05.2018 р. № 54

Внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління
НБУ від 29.12.2017 р. № 148. Серед іншого, уточнено визначення
терміна «оприбуткування готівки» та викладено в новій редакції
п. 11 Положення щодо оприбуткування готівки. Зазнав змін також
п. 7, що визначає суму граничних розрахунків готівкою. Зокрема,
фізособи мають право здійснювати із суб’єктами господарювання
протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами розрахунки готівкою в розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) грн
включно, чого раніше в Положенні не було.
Текст документа — на с. 91 цього номера журналу
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Виплата зарплати в сумі понад 50 000 грн
Індивідуальна податкова
консультація
від 22.05.2018 р.
№ 2260/6/99-99-14-05-0115/ІПК

На думку ДФСУ, обмеження готівкових розрахунків сумою в розмірі
50 000 грн стосується виключно готівкових розрахунків між суб’єктом
господарювання та фізичною особою за товари, роботи, послуги
й не розповсюджується на розрахунки по виплатах, пов’язаних
з оплатою праці співробітників.

Підписання касових ордерів
Індивідуальна податкова
консультація
від 15.05.2018 р.
№ 2144/6/99-99-14-05-0115/ІПК

Роз’яснено порядок підписання касових ордерів. Зокрема, у разі якщо
прибутковий чи видатковий касовий ордер підписаний не головним
бухгалтером, а особою, уповноваженою керівником установи/підприємства на зазначені дії, то прізвище та ініціали вносяться саме
особою, яка фактично підписувала такі ордери.

Придбання ТМЦ за власні кошти
Індивідуальна податкова
консультація
від 10.05.2018 р.
№ 2081/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що оскільки фізичною особою (працівником) придбання
товарів для потреб юридичної особи здійснено за рахунок власних
коштів, тобто юридичною особою (роботодавцем) попередньо не
видавалися кошти під звіт, то сума коштів, виплачених такій фізичній
особі за реалізовані (продані) товари, включається до її загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується на загальних підставах. Формально податківці праві: до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку не включаються кошти, отримані платником податку від
роботодавця під звіт. Не отримано кошти під звіт — не виконано
вимоги п. 170.9 ПКУ. Нагадаємо, що це питання на прикладі одного
судового рішення на цю ж тему розглядалося в журналі «Заробітна
плата» № 6/2018, с. 74.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Коригування зарплати підприємцями та заокруглення
Лист від 10.05.2018 р.
№ 766/0/101-18

У листі повідомляється, що Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), розроблено на виконання КЗпП,
а тому його чинність поширюється на фізичних осіб — підприємців,
які укладають з працівниками трудові відносини. Тож у разі нарахування відпускних підприємцем заробіток має коригуватися. Однак
зауважимо, що в тексті постанови, якою затверджено Порядок
№ 100, не вказано, на виконання якого нормативного акта його
розроблено, але чітко зазначено, що Порядок № 100 поширюється на «підприємства, установи і організації всіх форм власності». Коефіцієнт коригування визначається діленням нового окладу на старий, але скільки знаків після коми залишати, Порядок
№ 100 не вказує. Не дає з цього приводу рекомендацій і Мінсоцполітики.
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Цікавим є також зауваження Мінсоцполітики про те, що коригування
середньої зарплати передбачено для того, щоб працівники в разі
підвищення окладів (тарифних ставок) під час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її розрахунку відповідно до
норм Порядку № 100 не втрачали в заробітку. У такому разі постає
зустрічне запитання: а чому Мінсоцполітики вважає, що в разі підвищення зарплати лише окремим працівникам її коригування не
проводиться?
Детальніше — див. с. 45, 63 цього номера журналу

Врахування премії в разі розрахунку середньої зарплати
Лист від 24.11.2017 р.
№ 262/0/103-17

Повідомляється, що виплати за виконання окремих доручень,
у т. ч. премії за виконання особливо важливих завдань (крім премій за підсумками роботи за рік), не враховуються під час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження.

Робота за сумісництвом у вихідні
Лист від 25.04.2018 р.
№ 184/0/22-18/13

Повідомляється, що працівник-сумісник має право працювати у вихідні дні цілий робочий день. У листі також зазначається, що загальна
тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна
перевищувати половини місячної норми робочого часу. На чому
ґрунтується такий висновок, у листі не вказується. Тож нагадаємо,
що така вимога встановлена п. 2 постанови КМУ «Про роботу за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245, у якому вказано, що тривалість
роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на
день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість
роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати
половини місячної норми робочого часу. Але норми цієї постанови
стосуються працівників державних підприємств, установ і організацій. Іншим працівникам норма тривалості роботи за сумісництвом
встановлюється за домовленістю сторін, але не може бути більшою,
ніж із розрахунку 40 годин на тиждень.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Штраф за ненарахування та помилки в ході індексації доходів
Лист від 07.05.2018 р.
№ 3570/4.1/4.1-ДП-18

Державна служба України з питань праці повідомляє, що ненарахування індексації заробітної плати за наявності підстав є порушенням
мінімальних державних гарантій в оплаті праці, за що передбачено
штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат (37 230 грн), а порушення
правил обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації
та сум індексації належить до категорії інших порушень трудового
законодавства, за що передбачено штраф в розмірі однієї мінімальної зарплати (3723 грн).

Нормативні акти з охорони праці
Наказ від 24.05.2018 р.
№ 55

Затверджено Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці
станом на 24.05.2018 р. Покажчик містить позначення нормативного
акта, його назву та посилання на нормативний акт, яким його затверджено.
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телефонна лінія

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

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

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

Оформлення дубліката
зіпсованої трудової книжки
Під час працевлаштування праців
ник надав трудову книжку, в якій
декілька сторінок, схоже, були за
литі водою. Тож окремі печатки розмиті,
їх не можна «прочитати», збереглися лише
записи кульковою ручкою. Що робити
в цьому випадку: оформляти дублікат?
Якщо так, то яким чином? А може продов
жувати вести записи і не звертати уваги
на пошкодження?
Відповідно до ст. 48 КЗпП трудова
книжка є основним документом про
трудову діяльність працівника. А отже,
вона належить до обов’язкових кадрових
документів, передбачених трудовим законодавством. Трудові книжки ведуться на всіх
працівників, які понад п’ять днів працюють

на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності або у фізичної
особи.
Зауважимо, що на підставі даних трудової
книжки роботодавець під час прийняття
особи на роботу може зробити висновок
про досвід роботи, кваліфікацію, прийняти
рішення про прийняття на роботу або ж обґрунтовано відмовити в цьому. За її записами
можна підтвердити необхідний стаж роботи
за спеціальністю, який потрібен у визначених
законодавством випадках.
Щодо відповідальності за організацію ведення обліку, зберігання та видачу трудових
книжок, то вона покладається на керівника
підприємства. Але на практиці такий керівник своїм наказом може покладати функції
з ведення, обліку та зберігання трудових
книжок на одного з працівників кадрової
служби або іншу особу. Тобто саме останньою особою визначається, чи вважається
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трудова книжка дійсною та чи можна за
нею правомірно прийняти особу на роботу.
Порядок ведення трудових книжок, їх
зберігання та обліку, крім КЗпП, визначають
постанова КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 р. № 301, якою затверджено зразок бланків трудової книжки і вкладиша до неї, та Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення
України від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).
Пунктом 5.5 Інструкції № 58 визначено,
що в разі якщо трудова книжка (вкладиш до
неї) стала непридатною (обгоріла, розірвана,
забруднена тощо), то роботодавець за останнім місцем роботи видає працівнику дублікат
трудової книжки (вкладиш до неї). Тобто
в даному випадку, якщо інформація, що має
відображатися на печатці підприємства,
є нерозбірливою, а саме якщо печатка «розмита» водою, трудова книжка вважається
недійсною й підлягає заміні її дублікатом.
Тому під час працевлаштування особи відповідальний за організацію ведення обліку,
зберігання та видачу трудових книжок фахівець має пояснити, що для запобігання
ускладненням у майбутньому щодо підтвердження стажу особа має звернутися на попереднє місце роботи для оформлення дубліката трудової книжки.
Під час оформлення останнього місця
роботи на першій сторінці трудової книжки,
що стала непридатною, слід зробити надпис:
«Замість видано дублікат», а власне трудова
книжка має бути повернена її власнику.
Варто зауважити, що ігнорувати цей факт
не можна, адже, як уже зазначалося, для
особи це загрожує неврахуванням певного
періоду до стажу для нарахування пенсії,
а роботодавцю, який продовжить ведення
такої трудової книжки, в разі виявлення цього
недоліку може загрожувати дисциплінарна
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відповідальність. Тому під час прийняття на
роботу особи, в якої трудова книжка є непридатною, відділ кадрів має отримати від
неї дублікат трудової книжки, оформлений
на попередньому місці роботи.

Надання невикористаної
«дитячої» відпустки
Жінка перебуває у відпус тці
для догляду за другою дитиною
з 02.05.2015 р. по 31.05.2018 р.
У цьому випадку з 1 червня вона не може
взяти «дитячу» відпустку, оскільки не пра
цювала. Але якщо вона 1 червня вийде на
роботу, то вже з 2 червня може скориста
тися правом на відпустку за 2018 р. Але
постає інше запитання: чи має вона право
на невикористану соціальну відпустку за
2015 р.?
Соціальними відпустками згідно зі
ст. 1821 КЗпП та ст. 19 Закону про
відпустки вважаються додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Водночас нагадаємо,
що до таких працівників належать: жінка,
яка працює й має двох або більше дітей віком до 15 років; жінка, яка працює та має
дитину з інвалідністю; жінка, яка працює
і усиновила дитину; матір особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинока
мати, батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який
виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі),
а також особа, яка взяла під опіку дитину або
особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А
I групи, чи один із прийомних батьків.
Оскільки за бажанням працівника надання таких соціальних відпусток передбачено
в обов’язковому порядку, а також зважаючи
на той факт, що вони не належать до виду
щорічних, такі відпустки можуть надавати-
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ся в будь-який час протягом календарного
року, незалежно від відпрацьованого часу
та дати народження дитини — до чи після.
Проте право на використання цієї відпустки
працівниця набуває лише в тому випадку,
якщо фактично працює, тобто не просто
перебуває в трудових відносинах з підприємством, а практично виконує свої обов’язки
хоча б один день.
З цього випливає, що якщо жінка до використання відпустки для догляду за другою дитиною до настання їй трьох років
або до фактичного виходу на роботу була,
наприклад, у статусі одинокої матері, право на використання соціальної відпустки
тривалістю 10 календарних днів вона має.
Але слід зауважити, що надання такої відпустки залежатиме лише від актуальності
підтвердження статусу одинокої матері та
досягнення дитиною певного віку. Тому якщо
статус цієї жінки не підтверджено або вона
є заміжньою й діти народжені у шлюбі, права
на соціальну відпустку такого виду (тобто
як одинокої матері) вона, звичайно, не має.
Нагадаємо, що жінка, яка працює та є одинокою матір’ю, має право на цю відпустку
до досягнення дитиною повноліття. А от
дитиною вважається особа віком до 18 років
(повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав пов
нолітньої раніше.
Зауважимо також, що законодавством
не передбачено строку давності, після якого
втрачається право на таку відпустку. Тому
особа, яка має право на соціальну відпустку,
але з якихось причин не скористалася ним
у році досягнення дитиною певного віку або
ж за кілька попередніх років, має право її
використати.
Зазначимо, що в разі якщо б у запитанні
йшлося про народження третьої дитини,
то право на соціальну відпустку за 2015 р.
(якщо вона не була використана в цьому
році) як жінка, яка працює та має двох дітей віком до 15 років, працівниця б мала.

ПРяма телефонна лінія

Це підтверджувалося б тим, що на момент
виходу у відпустку для догляду за дитиною
вона вже мала статус матері двох дітей, що
на практиці засвідчується наявністю у відділі кадрів копій свідоцтв про їх народження.

Відпустка в разі вступу дитини
до навчального закладу
Яку відпустку надати працівнику,
дитина якого вступає до навчаль
ного закладу?
Згідно із Законом про відпустки роботодавець зобов’язаний надавати
своїм працівникам відпустки на період вступу їхніх дітей до навчальних закладів. Такі відпустки можуть бути оплачуваними та безоплатними. Їх надання залежатиме від правильності вибору та написання
заяви працівником про надання конкретного виду відпустки. Окрім цього, для надання
будь-якого виду відпустки працівник має підтвердити вік дитини, тобто має надати копію
свідоцтва про народження (за умови, якщо
такий документ відсутній у відділі кадрів).
Таким чином, відповідно до частини восьмої ст. 10 Закону про відпустки працівникам,
діти яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна
відпустка або її частина для супроводження
дитини до місця розташування навчального
закладу та у зворотному напрямі. І перше,
на що варто звернути увагу, це те, що таку
відпустку не слід плутати з якоюсь іншою
щорічною відпусткою. Ця відпустка може
бути надана як частина щорічної відпустки
працівника, і її тривалість має становити не
менше 12 календарних днів.
Уважно переглянувши положення статті 10 Закону про відпустки, можна звернути
увагу, що в ній зазначено, що надання такої
відпустки (її частини) для супроводження
залежить від кількості дітей, адже частиною
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восьмою цієї статті передбачено, що «за наявності двох або більше дітей зазначеного
віку така відпустка надається окремо для
супроводження кожної дитини». Тобто, наприклад, якщо працівник має трьох дітей, які
одночасно вступають до навчальних закладів
(незалежно від рівня освіти та її акредитації),
тривалість його щорічної відпустки має сягати не менше 36 календарних днів незалежно від визначеної підприємством тривалості
щорічної відпустки (але це не означає, що
щорічна відпустка стає 36 днів замість 24-х;
йдеться про надання відпустки «авансом»).
Окрім цього, така щорічна відпустка
(її частина) має надаватися за бажанням
працівника, а отже, вона надається в зручний для нього період, незважаючи на відпрацьований час.
За відсутності щорічної оплачуваної відпустки або за бажанням працівника використати саме таку відпустку йому може
надаватися відпустка без збереження заробітної плати. Вона передбачена частиною
першою п. 17 ст. 25 Закону про відпустки,
в якій зазначено, що така відпустка надається
«працівникам, діти яких у віці до 18 років
вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, — тривалістю
12 календарних днів без урахування часу,
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необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному
напрямі».
Зауважимо, що ця відпустка надається
в обов’язковому порядку. Як і оплачувана,
за наявності двох і більше дітей зазначеного
віку, вона має надаватися окремо для супроводження кожної дитини.
Варто додати, що документи для підтвердження розташування навчального закладу
в іншій від постійного місця проживання
працівника місцевості, а також документи,
які підтверджують проїзд (тобто квитки),
працівник підприємства, дитина якого вступає до навчального закладу, може не надавати, адже законодавством не встановлено
такого обов’язку. Але, за потреби, про необхідність їх надання можна вказати в локальному документі підприємства, такому
як положення про відпустки. За відсутності
такої потреби це питання можна в ньому
не висвітлювати.
Звичайно, ці дві відпустки дуже схожі
й надаються за однаковими підставами,
але їх відмінність полягає в тому, що одна
є оплачуваною, а інша — ні. Проте працівник має право використати їх обидві. Усе
залежатиме лише від формулювання його
заяв та дат використання таких відпусток.

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

Вихід на роботу в перенесені
робочі дні перед відпусткою
Чи повинен працівник виходити на
роботу 23.06.2018 р., якщо в період
з 25.06.2018 р. по 02.07.2018 р. він
перебуватиме у щорічній відпустці?

Щороку КМУ з метою створення
сприятливих умов для відзначення святкових і неробочих днів, які
припадають за день до вихідних або через
день після них, приймає розпорядження
про перенесення робочих днів. Воно має
рекомендаційний характер і дає керівникам
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підприємств змогу відповідним чином змінювати дні роботи, однак остаточне рішення
щодо (не)перенесення робочих днів прий
мають безпосередньо вони самі.
Так, роботодавці мають право з урахуванням думки трудового колективу приймати
рішення про перенесення інших робочих
днів, ніж ті, що рекомендовані для перенесення КМУ, або ж не переносити їх.
Остаточне рішення про перенесення робочих днів на конкретному підприємстві
оформляється наказом керівника. У ньому
зазначається змінений графік роботи підприємства та норма тривалості робочого часу
в місяцях, у яких передбачається перенесення робочих днів. Змінений графік роботи поширюється на всіх працівників підприємства,
відповідно всі дії щодо надання відпусток
чи виходу на роботу мають здійснюватися з
урахуванням цього графіка. Нагадаємо, що
про перенесення робочих днів працівники
мають бути попереджені за два місяці (ст. 67
КЗпП).
Зважаючи на зміст запитання, на підприємстві також прийнято рішення про перенесення робочих днів, оскільки йдеться про
роботу в суботу, 23.06.2018 р. У працівника
відпустка починається з 25.06.2018 р., тому
для нього зазначена субота також є робочим
днем, як і для всіх інших працівників. Отже,
цього дня він має вийти на роботу. Зауважимо, що відсутність працівника на роботі
23.06.2018 р. без поважної причини може
розглядатися як прогул.

Чи можна оформлювати
відпустку зі святкового дня
Чи може бути надано щорічну від
пустку працівнику з 28 червня, тобто зі святкового дня?
Порядок надання відпусток визначає
Закон про відпустки, й основними
його правилами є, зокрема, такі:
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• черговість надання відпусток визначається затвердженим керівником підприємства графіком відпусток;
• щорічні додаткові відпустки надаються
понад щорічну основну відпустку;
• у перший рік роботи право на щорічні відпустки повної тривалості настає
після закінчення шестимісячного терміну
безперервної роботи (крім випадків, визначених частиною сьомою ст. 10 Закону про
відпустки);
• за другий та наступні роки роботи щорічні відпустки можуть бути надані в будьякий час відповідного робочого року;
• тривалість відпусток незалежно від
графіків і режимів роботи розраховується
в календарних днях;
• під час визначення тривалості відпусток
не враховуються святкові та неробочі дні,
встановлені ст. 73 КЗпП.
Законодавство не містить норм щодо
того, з якого саме дня тижня працівник має
оформлювати відпустку. Також немає жодних обумовлень, що відпустка обов’язково
повинна починатися в робочий день, а в разі
поділу відпустки — з наступного дня тижня після закінчення першої її частини. Це
означає, що перший день відпустки може
припадати на будь-який день тижня, в т. ч.
на святковий, вихідний або неробочий день.
Отже, якщо працівник подав заяву про
надання йому відпустки, дата початку якої
припадає на святковий день — День Конституції України, то з цього дня її можна оформити, і це не вважатиметься порушенням
трудового законодавства.
За загальним правилом, роботу у святковий день не проводять, тому працівник,
який працює не за змінним графіком роботи,
зазвичай оформлює відпустку з робочого дня
тижня, оскільки йти у відпустку зі святкового
дня йому недоцільно.
Однак якщо працівник працює за змінним графіком роботи і його робочий день,
з якого він бажає розпочати відпустку, є свят-
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ковим, то саме його він і вказує в заяві про
надання відпустки.
Але оскільки святковий день не враховується в тривалість щорічної відпустки, то
відлік кількості календарних днів відпустки
розпочинатиметься з 29 червня. Тож немає
сенсу писати заяву та видавати наказ про
надання відпустки зі святкового дня.

Відповідальність за ненарахування
індексації зарплати
Чи можна у зв’язку з важким фі
нансовим становищем на підпри
ємстві відмовитися від проведення
індексації зарплати?
Ні, відмовитися від проведення індексації заробітної плати працівників
у зв’язку з важким матеріальним
становищем підприємства не можна.
Проведення індексації заробітної плати
передбачено низкою нормативних актів,
зокрема:
• Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-ХІІ (далі — Закон № 1282);
• Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим
постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 1078
(далі — Порядок № 1078);
• ст. 95 КЗпП;
• ст. 33 Закону про оплату праці.
За своєю суттю індексація є державною соціальною гарантією, що надається
населенню з метою підтримки купівельної спроможності їх грошових доходів
в умовах зростання цін. Залежно від виду
грошового доходу (зарплата, стипендія
тощо) виплата індексації здійснюється за
рахунок джерел, з яких провадяться і виплати таких доходів. Грошовим доходом
працюючої особи є заробітна плата, тому
обов’язок щодо її індексації покладено на
роботодавця.
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Законодавством не передбачено, що нарахування та виплата індексації зарплати
здійснюються залежно від фінансового становища підприємства. Це означає, що індексацію необхідно проводити і в разі важкого
матеріального становища підприємства.
Статтею 15 Закону № 1282 встановлено,
що за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні
особи притягуються до відповідальності
згідно із законом. І оскільки суми індексації
є складовою заробітної плати (є додатковою
зарплатою), то ненарахування та невиплата
індексації є порушенням законодавства про
працю, що тягне за собою застосування
штрафних санкцій.
Так, згідно з абзацом третім частини другої ст. 265 КЗпП за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці до
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю,
застосовується штраф у 10-кратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення,
за кожного працівника, щодо якого воно
скоєно. У 2018 р. розмір такого штрафу
із розрахунку на одного працівника, якому
не нараховується індексація, становить
37 230 грн (3723 грн × 10). Отже, чимало.
Крім того, до роботодавця, який не індексує заробітної плати, може бути застосована
й адміністративна відповідальність на підставі ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення в розмірі від 30 до
100 нмдг, або від 510 до 1700 грн.

Обов’язковість використання
додаткової відпустки «на дітей»
Працівниця, яка має двох дітей ві
ком до 15 років, не просить робото
давця надати додаткову відпустку,
передбачену ст. 19 Закону про відпустки.
Чи може роботодавець примусити її піти
в таку відпустку?
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З метою впорядкування надання працівникам відпусток кожного року
на підприємстві на підставі частини
четвертої ст. 79 КЗпП та ст. 10 Закону про
відпустки складається графік відпусток. Ним
встановлюється узгоджена роботодавцем
та працівниками (а також профспілковою
організацією — за її наявності) черговість
надання щорічних відпусток всім працівникам підприємства.
Окрім черговості графіком узгоджується
і конкретний період надання відпусток. Частиною 11 ст. 10 Закону про відпустки на
роботодавця покладено обов’язок письмово
повідомляти працівника про дату початку
відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Повідомивши
працівника, роботодавець може видати наказ про надання відпустки навіть без заяви
працівника. У такому випадку вважається,
що роботодавець примусово відправляє працівника у відпустку.
У ст. 79 КЗпП та ст. 10 Закону про відпустки йдеться про включення до графіка
лише щорічних відпусток — основної та
додаткових. Зважаючи на це можна дійти
висновку, що роботодавець має контролювати використання працівниками лише щорічних відпусток.
На практиці ж підприємства зазвичай
включають до графіка всі відпустки, які
належать тому чи іншому працівнику, зокрема і відпустку жінці, яка має двох і більше
дітей віком до 15 років. Але зважаючи на
те, що вони так вчиняють не за нормами
законодавства, а для зручності, а саме щоб
мати повну «картину» часу відсутності працівників на роботі у зв’язку із перебуванням
у відпустках, виходить, що роботодавець
не повинен слідкувати за використанням
працівниками відпусток, які не належать
до щорічних. Відповідно, він не має права
примусити працівницю, яка має двох і більше дітей віком до 15 років, йти у додаткову
соціальну відпустку.
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До речі, на відміну від щорічних відпусток,
законодавство не містить норм про заборону
ненадання додаткової відпустки жінці, яка
працює та має двох і більше дітей віком до
15 років або дитину з інвалідністю.

Надання «дитячої» відпустки
в зручний час
Працівниця написала заяву про
надання їй додаткової відпустки
«на дітей» за такою підставою, як
«жінка, яка працює і має двох дітей віком
10 і 12 років», за 2018 р. з 11.06.2018 р.
Чи зобов’язаний роботодавець задовольнити прохання працівниці? Чи може він
наполягати на використанні цією пра
цівницею зазначеної відпустки у вересні
2018 р.?
Додаткова відпустка «на дітей» належить до виду соціальних, а не щорічних відпусток (ст. 4 Закону про відпустки), тому на неї не поширюється порядок надання, передбачений для щорічних відпусток. Зокрема, законодавством не
встановлено вимоги узгоджувати період її
надання протягом календарного року між
працівницею та роботодавцем.
Загалом КЗпП та Закон про відпустки
не містять особливих умов для надання додаткової відпустки. У ст. 19 Закону про відпустки лише зазначено, що за наявності
відповідних підстав працівниці надається
щорічно додаткова оплачувана відпустка
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності
кількох підстав для надання цієї відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати
17 календарних днів.
На практиці склався такий підхід: працівниця, яка бажає скористатися правом на додаткову відпустку «на дітей», подає керівнику
підприємства заяву, в якій зазначає бажану
дату початку такої відпустки.
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Стосовно того, чи може роботодавець
відмовити працівниці, яка подала заяву,
в наданні додаткової відпустки «на дітей» або вимагати використати її в інший
період, Мінсоцполітики України в листах
від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16 та від
06.02.2018 р. № 204/0/101-18/284 зазначає таке:
• додаткова відпустка «на дітей» надається в обов’язковому порядку за бажанням
(заявою) працівниці один раз на календарний рік;
• для уникнення накопичення таких відпусток і раціонального планування роботи
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підприємства сторонам трудового договору
доцільно все ж таки погоджувати надання
цих відпусток у графіку відпусток окремим
рядком.
Зважаючи на зазначене вважаємо, що
роботодавець не може заборонити працівниці взяти додаткову відпустку «на дітей»
у той час, про який вона просить, а також
наполягати на використанні цієї відпустки
тоді, коли це буде найбільш доцільним для
нормальної роботи підприємства. Але поговорити з працівницею, пояснити певні
обставини та запропонувати їй інший термін
надання відпустки роботодавець має право.

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

(Не)врахування днів відпустки
без збереження зарплати
під час обчислення відпускних
Працівник йде в «чорнобильську»
відпустку. Чи виключається з роз
рахункового періоду один день від
пустки без збереження заробітної плати?
Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), застосовується в
усіх випадках збереження середнього заробітку, в т. ч. у разі обчислення сум «чорнобильських» відпускних (п. 1). Під час обчислення
сум таких відпускних застосовуються такі ж
правила, як і під час обчислення «звичайних»
щорічних відпусток.
Пунктом 2 Порядку № 100 встановлено,
що час, протягом якого працівники згідно
з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не

зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.
Мінсоцполітики України тривалий час
надавало роз’яснення, що з розрахункового
періоду слід виключати лише дні відпусток
без збереження заробітної плати, що надаються в обов’язковому порядку відповідно
до ст. 25 Закону про відпусти, і не «визнавало» права на виключення днів відпусток
без збереження зарплати, що надаються за
бажанням працівника відповідно до ст. 26
Закону про відпустки (не більше 15 календарних днів на рік).
Однак згодом у листі від 26.11.2012 р.
№ 1203/13/84-12 відомство «визнало»,
що зазначена норма (п. 2 Порядку № 100)
стосується, зокрема, випадків, коли працівникам надається відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку відповідно до ст. 25 та за згодою сторін відповідно до ст. 26 Закону про відпустки.
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Таким чином, якщо працівникам надається відпустка без збереження заробітної плати
відповідно до законодавства, середньоденна
заробітна плата для оплати часу відпусток
обчислюється шляхом ділення сумарного
заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично
відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого
фактично відпрацьованого періоду, зменшену на кількість святкових і неробочих
днів, встановлених законодавством, та на
кількість календарних днів перебування
працівника у відпустці без збереження заробітної плати, наданій відповідно до ст. 26
Закону про відпустки. Одержаний результат
перемножується на кількість календарних
днів відпустки.

Компенсація страхування
та додаткове благо
Працівники підприємства прохо
дили навчання з питань оплати
праці, й однією з умов отримання
відповідного посвідчення була оплата
страхування. Підприємство компенсувало
працівникам вартість цього страхування,
виплативши «матеріальну допомогу для
компенсації вартості страхування». Чи є
вона додатковим благом?
Додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності,
послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку
податковим агентом, якщо такий дохід не
є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або
не є винагородою за цивільно-правовими
договорами (угодами), укладеними з таким
платником податку (крім випадків, прямо
передбачених нормами розділу IV ПКУ).
Питання стосовно того, які доходи вважати
додатковим благом, розглядалося в журналі
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«Заробітна плата» № 3/2018, с. 63, тож пов
торюватися не будемо. Також ця ситуація
схожа на відшкодування працівникам власних коштів, витрачених на придбання ТМЦ,
проблеми з (не)оподаткуванням яких також
були розглянуті в журналі «Заробітна плата»
№ 4/2018, с. 77 та № 6/2018, с. 74. Тож слід взяти до уваги й умови договору про навчання.
Підпунктом «г» п. 164.2.17 ПКУ встановлено, що додатковим благом є суми грошового або майнового відшкодування будьяких витрат або втрат платника податку,
крім тих, що обов’язково відшкодовуються
згідно із законом за рахунок бюджету або
звільняються від оподаткування згідно з розділом IV ПКУ.
Надавши працівникам «матеріальну допомогу для компенсації вартості страхування» підприємство «підтвердило», що воно
компенсувало працівникам їх витрати —
вартість страхування. Тому ці витрати слід
кваліфікувати як додаткове благо.
Запитання на кшталт того, що «це ж матеріальна допомога, то чому не діють правила
оподаткування матеріальної допомоги», буде
розглянуто в наступному номері журналу.

(Не)врахування вихідних днів
під час обчислення «лікарняних»
Працівниця довгий час хворіла.
І впродовж цього періоду є місяці,
коли листок непрацездатності за
кривається в п’ятницю в одному місяці, потім відкривається новий «первинний» з понеділка, який знову закривається в п’ятницю в наступному місяці і т. д. Таким чином, на розрахунковий період припадає
три місяці, коли працівниця жодного дня
не працювала, але є по два календарних
дні (вихідні), які листками непрацездатності не закрито. І в цих місяцях праців
ниці нараховано додаткову зарплату, на
яку нараховано ЄСВ. Як враховувати такі
дні під час обчислення «лікарняних»?

17

18

ПРяма телефонна лінія

Пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), встановлено, що
середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий
період (12 календарних місяців) заробітної
плати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість
календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді без урахування календарних днів,
не відпрацьованих з поважних причин, —
тимчасова непрацездатність, відпустка
у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та шестирічного віку за
медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.
Здавалося б, вихідні дні у випадку, що
розглядається, не потрібно виключати з розрахунку. Однак в абзаці другому п. 3 Порядку
№ 1266 вказано, що місяці розрахункового
періоду (з першого до першого числа), в яких
застрахована особа не працювала з поважних
причин, виключаються з розрахункового періоду. А ФСС у листі від 25.08.2015 р.
№ 5.2-32-1380 додатково роз’яснив, що
в разі, якщо в місяці розрахункового періоду
застрахована особа частину місяця хворіла,
то заохочувальні та компенсаційні виплати
разового характеру, нараховані та виплачені
в цьому місяці, включаються під час обчислення середньої заробітної плати в повному
обсязі. У разі ж, якщо застрахована особа
в розрахунковому періоді не відпрацювала
місяць (з першого до першого числа) з поважної причини, зазначеної в п. 3 Порядку
№ 1266, такий місяць виключається із розрахункового періоду, а заохочувальні та
компенсаційні виплати разового характеру,
нараховані та виплачені в цьому місяці, не
включаються під час обчислення середньої
заробітної плати.
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Утримання зайвих відпускних
за різні періоди
Працівник «перегуляв» 10 днів що
річної відпустки, оплату за які слід
утримати в день звільнення. Але ці
10 днів складаються з днів відпусток за
різні періоди й оплачені в різні періоди.
Яку суму утримувати з працівника?
У заяві про надання відпустки працівник не повинен вказувати, за який період йому має надаватися відпустка,
а лише зазначити бажаний вид відпустки
(щорічна, додаткова тощо) та її тривалість
(14 днів, п’ять днів тощо). Періоди, за які
надається відпустка, та її тривалість визначає
кадровик. Якщо дотримуватися цього правила, то не станеться так, що працівник використав відпустку за 2018 р. і не використав за
2015 р. або що йому надали 30 днів відпустки за 2016 р. і 28 днів — за 2017 р. тощо. Але
за який би період не надавалася відпустка,
вона оплачується з розрахунку середньої
зарплати на час її надання.
У ст. 22 Закону про відпустки вказано, що
в разі звільнення працівника до закінчення
робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його
заборгованості роботодавець провадить
відрахування із зарплати за дні відпустки,
що були надані в рахунок невідпрацьованої
частини робочого року. Тому якщо дві відпустки «перегуляні» за два різних роки, то
й утримувати слід дві різні суми за кожен
із періодів.
Наприклад, у 2016 р. із розрахунку 100,00
грн/день «переплачено» за 6 календарних
днів відпустки, а в 2017 р. — 4 календарних
дні відпустки із розрахунку 120,00 грн/день,
отже, утримати слід: (6× 100) + (4 × 120),
оскільки згідно з наказами зайво надано
відпустку саме за 2016 і 2017 р., хоча зрозуміло, що працівник «перегуляв» відпустку
за останній робочий рік.

вебінар

№5 (142) травень 2018

ОПЛАТА ТРУДА

«Дотяжка» ЄСВ
і «дотяжка»
до мінімальної зарплати

Під час вебінару, який нещодавно проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання доплати заробітної плати до рівня мінімальної (так
звана «дотяжка» до мінімальної зарплати) та сплати ЄСВ із бази оподаткування в розмірі
мінімальної зарплати (так звана «дотяжка» ЄСВ). Публікуємо відповіді на запитання, що
надійшли під час вебінару
За квітень 2018 р. працівнику нараховано зарплату за повністю
виконану місячну норму праці
в сумі 3500,00 грн, з яких:
• оплата за посадовим окладом —
3000,00 грн;
• доплата за керівництво бригадою (10 % від посадового окладу) —
300,00 грн;
• разова премія до свята 1 травня (відповідно до колдоговору) — 200,00 грн.
Як у такому разі правильно розрахувати працівнику суму «дотяжки» до рівня
мінімальної зарплати?
Відповідно до ст. 31 Закону про оплату
праці розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну
(годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
З 01.01.2018 р. мінімальна зарплата в помісячному розмірі становить 3723,00 грн.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці,
є нижчою за законодавчо встановлений
розмір мінімальної заробітної плати, то
в такому разі роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати,
яка виплачується щомісячно одночасно
з виплатою заробітної плати (ст. 31 Закону
про оплату праці).
При цьому слід зауважити, що доплата за
керівництво бригадою враховується під час
обчислення суми доплати до мінімального
розміру зарплати, а разова премія до святкових та ювілейних дат, зокрема, до свята
1 травня — не включається до розрахунку
(ст. 31 Закону про оплату праці).
Отже, з огляду на зазначене, у випадку,
наведеному в запитанні, розмір доплати
працівнику до рівня мінімальної зарплати
повинен дорівнювати:
3723,00 – (3000,00 + 300,00) = 423,00 грн.
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Таким чином, загальна сума нарахованої
працівнику зарплати за квітень 2018 р. мала
становити:
3000,00 (оклад) + 300,00 (доплата за
керівництво бригадою) + 200,00 (разова премія) + 423,00 (доплата до рівня мінімальної
зарплати) = 3923,00 грн.
Посадовий оклад водія госпрозрахункового підприємства становить
3750,00 грн. У квітні 2018 р. він три
календарних дні перебував у відпустці
без збереження заробітної плати. За квітень 2018 р. йому нараховано зарплату
в загальній сумі 3688,00 грн, з яких:
• оплата за окладом за фактично відпрацьований час — 3188,00 грн;
• надбавка за роз’їзний характер роботи — 200,00 грн;
• надбавка за класність — 300,00 грн.
Чи потрібно працівнику робити доплату
до рівня мінімальної зарплати ?
На підставі ст. 31 Закону про оплату
праці роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної зарплати
тільки в разі, якщо нарахована зарплата
працівника за повністю виконану ним місячну норму праці є нижчою за її законодавчо
встановлений мінімальний розмір.
Оскільки у випадку, наведеному в запитанні, водій підприємства відпрацював
у квітні неповний місяць, розмір мінімальної
зарплати для цілей порівняння потрібно визначати пропорційно до відпрацьованого
часу, а саме:
(3723,00 грн ÷ 20 роб. дн.) ×
× 17 відпрац. роб. дн. = 3165,00 грн.
Також необхідно зазначити, що для порівняння з рівнем мінімальної зарплати бере
участь не вся сума нарахованої працівнику
зарплати в розмірі 3688,00 грн, а лише сума
оплати за посадовим окладом з урахуванням
надбавки за класність водія, а саме:
3188,00 + 300,00 = 3488,00 грн.
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Надбавка за роз’їзний характер роботи в
сумі 200,00 грн у розрахунок не включається
на підставі ст. 31 Закону про оплату праці.
Як бачимо, сума нарахованої водію зар
плати в розмірі 3488,00 грн, яку беремо для
порівняння, на 323,00 грн більше за розмір
мінімальної зарплати, розрахований пропор
ційно до відпрацьованого часу (3165,00 грн).
Отже, в цій ситуації вказаному працівнику
«дотяжку» до рівня мінімальної зарплати
робити не потрібно.
У квітні 2018 р. посадовий оклад
працівника становив 2600,00 грн.
З 01.04.2018 р. по 17.04.2018 р. він
перебував у щорічній відпустці. Крім того,
з 18.04.2018 р. по 23.04.2018 р. працівник
хворів, що підтверджено листком непрацездатності. Загальна сума нарахованого
працівникові доходу за квітень склала
3380,00 грн, з яких:
• оплата за посадовим окладом —
390,00 грн;
• відпускні (за 17 к. дн.) — 2210,00 грн;
• «лікарняні» (за 6 к. дн.) — 780,00 грн.
В якому розмірі потрібно робити працівникові доплату до рівня мінімальної
зарплати?
У цьому випадку працівник підприємства відпрацював неповний місяць,
тому розмір мінімальної зарплати для
порівняння розраховуємо пропорційно до
відпрацьованого часу, а саме:
(3723,00 ÷ 20) × 3 = 558,45 грн.
Для порівняння з рівнем мінімальної
зарплати бере участь лише нарахована працівникові зарплата за фактично відпрацьований час у розмірі 390,00 грн. Суми
відпускних та «лікарняних» не включаються
до розрахунку.
Отже, з огляду на зазначене, у випадку, що
розглядається, розмір доплати працівникові
до рівня мінімальної зарплати становитиме:
558,45 – 390,00 = 168,45 грн.
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Таким чином, загальна сума нарахованої
працівникові зарплати за квітень 2018 р.
повинна дорівнювати:
390,00 (за посадовим окладом) +
2210,00 (відпускні) + 780,00 («лікарняні») +
+ 168,45 (доплата до рівня мінімальної
зарплати) = 3548,45 грн.
Працівник з інвалідністю працює
на підприємстві неповний робочий
день на «0,5 ставки». Доплат та надбавок йому не встановлено. У квітні 2018 р.
за повністю виконану місячну норму праці
зазначеному працівнику нараховано зар
плату в загальній сумі 3648,00 грн, з яких:
• за посадовим окладом — 1500,00 грн;
• матеріальна допомога на вирішення соціально-побу тових питань —
2000,00 грн;
• індексація зарплати — 148,00 грн.
Чи потрібно в цьому випадку працівнику робити доплату до рівня мінімальної
зарплати?
Оскільки норми трудового законодавства України не передбачають
дискримінації в оплаті праці залежно
від статі, стану здоров’я тощо, то й праця
працівників з інвалідністю має оплачуватися
не нижче мінімальної зарплати.
Оскільки в описаній ситуації дохід за
квітень 2018 р. у загальній сумі 3648,00 грн
є меншим за мінімальну зарплату, то «дотяжку» до мінімальної зарплати робити пот
рібно. Однак визначати рівень мінімальної
зарплати для порівняння необхідно з урахуванням зайнятості працівника, а саме:
3723,00 × 0,5 = 1861,50 грн.
При цьому слід враховувати, що суми
матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та індексації зарплати
не беруть до уваги під час розрахунку суми
«дотяжки» до рівня мінімальної зарплати,
оскільки ці виплати не залежать від виконаної працівником місячної норми праці.

вебінар

Виходячи з вищенаведеного, у розрахунок
включається лише зарплата, нарахована за
посадовим окладом, у розмірі 1500,00 грн.
Сума доплати до рівня мінімальної зар
плати становитиме:
1861,50 – 1500,00 = 361,50 грн.
Отже, загальна сума нарахованого працівнику з інвалідністю доходу за квітень
2018 р. повинна дорівнювати:
1500,00 (за посадовим окладом) +
+ 2000,00 (матеріальна допомога на
вирішення соціально-побутових питань) +
+ 148,00 (індексація зарплати) +
+ 361,50 (доплата до рівня мінімальної
зарплати) = 4009,50 грн.
Прибиральниця (зовнішній сумісник) працює неповний робочий
час («на 0,25 ставки»). Її оклад становить 3500,00 грн. У квітні 2018 р. вона
повністю відпрацювала норму робочого
часу, за яку їй нараховано зарплату загальною сумою 1025,00 грн, з яких:
• за окладом — 875,00 грн;
• доплата за використання дезінфікуючих засобів — 150,00 грн.
Чи потрібно працівниці робити доплату
до мінімальної зарплати, і як правильно
розраховувати суму ЄСВ?
Необхідно зазначити, що працівникам-сумісникам потрібно здійснювати доплату до рівня мінімальної зар
плати в разі, якщо нарахована їм зарплата за
відпрацьований місяць (основна зарплата,
надбавки, доплати та премії), що визначена
пропорційно до відпрацьованого часу, є меншою від мінімальної зарплати, встановленої
також пропорційно до відпрацьованого часу.
Отже, для розрахунку суми доплати до
рівня мінімальної зарплати необхідно спочатку визначити мінімальну зарплату з урахуванням зайнятості вказаної працівниці:
3723,00 × 0,25 = 930,75 грн.
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Далі розраховуємо суму виплат, які беруться до уваги під час порівняння з розміром мінімальної зарплати. Доплата за
використання дезінфікуючих засобів в сумі
150,00 грн не включається до розрахунку під
час обчислення розміру доплати до рівня
мінімальної зарплати. Тому порівнюємо
лише суму зарплати, нараховану за окладом
в розмірі 875,00 грн.
Порівнюємо суму оплати за окладом із
розміром мінімальної зарплати, що розрахований пропорційно до відпрацьованого часу:
875,00 < 930,75;
930,75 – 875,00 = 55,75.
Як бачимо, сума нарахованої працівниці
зарплати за окладом в розмірі 875,00 грн на
55,75 грн менше за розрахунковий розмір
мінімальної зарплати в розмірі 930,75 грн.
Отже, вказану суму різниці їй необхідно
доплатити.
Таким чином, загальна сума нарахованої
прибиральниці зарплати за квітень має дорівнювати 1080,75 грн, в т. ч.:
• 875,00 грн — оплата за окладом;
• 150,00 грн — доплата за використання
дезінфікуючих засобів;
• 55,75 грн — доплата до рівня мінімальної зарплати.
Стосовно правильності нарахування ЄСВ
необхідно зазначити таке. Оскільки працівниця є зовнішнім сумісником (працює не за
основним місцем роботи), то в такому разі
базою нарахування ЄСВ є отриманий дохід
незалежно від його розміру (ст. 8 Закону
про ЄСВ).
Отже, у випадку, що розглядається, ЄСВ
необхідно нараховувати на фактичну суму
доходу, а саме:
1080,75 × 22 % = 237,77 грн.
Працівник приватного кафе за основним місцем роботи працює неповний робочий час («на 0,75 ставки») пекарем хлібобулочних виробів з окладом 4500,00 грн. Крім того, «на 0,25 став-
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ки» на цьому ж підприємстві він працює
за сумісництвом кондитером з окладом
4600,00 грн. У квітні 2018 р. з урахуванням
зайнятості працівникові за основним місцем роботи нараховано зарплату загальною сумою 3375,00 грн, за сумісництвом
(за професією кондитера) — 3650,00 грн,
з яких:
• оплата за окладом — 1150,00 грн;
• оплата курсів підвищення кваліфікації — 2500,00 грн.
Чи потрібно працівникові робити «дотяжку» до розміру мінімальної зарплати за
кожною професією?
У випадку, наведеному в запитанні,
вимогу стосовно доплати до рівня
мінімальної зарплати необхідно виконувати за кожною професією окремо. При
цьому підсумовувати нараховані працівникові виплати за виконання обов’язків пекаря та кондитера не потрібно.
Крім того, нараховану за квітень зарплату
необхідно буде порівняти з рівнем мінімальної зарплати з урахуванням зайнятості
працівника за кожною професією, тобто
пропорційно до виконаної ним норми праці
(ст.31 Закону про оплату праці).
Розрахуємо суму доплати до рівня мінімальної зарплати за професією пекаря:
1. Визначаємо розрахунковий розмір
мінімальної зарплати з урахуванням зай
нятості працівника:
3723,00 × 0,75 = 2792,25 грн.
2. Порівнюємо суму оплати за окладом
з розміром мінімальної зарплати, розраховану пропорційно до відпрацьованого
часу:
3375,00> 2792,25;
3375,00 – 2792,25 = 582,75 грн.
Як бачимо, нарахована працівникові за квітень зарплата за окладом в сумі
3375,00 грн на 582,75 грн більше за розрахунковий розмір мінімальної зарплати
в розмірі 2792,25 грн. Отже, доплату до рівня
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мінімальної  зарплати за професією пекаряпрацівникові робити не потрібно.
Розрахуємо суму доплати до рівня мінімальної зарплати за професією кондитера:
1. Визначаємо розрахунковий розмір
мінімальної зарплати з урахуванням зай
нятості працівника:
3723,00 × 0,25 = 930,75 грн.
2. Визначаємо суму виплат, яка порівнюється з розміром мінімальної зарплати.
Оплата курсів підвищення кваліфікації за
професією «Кондитер» у сумі 2500,00 грн не
включається до розрахунку під час обчислення розміру доплати до рівня мінімальної
зарплати. Отже, порівнюється тільки сума
зарплати, що нарахована за окладом, в розмірі 1150,00 грн.
3. Порівнюємо суму зарплати за окладом
з розміром мінімальної зарплати, розрахованої пропорційно до відпрацьованого часу:
1150,00 > 930,75;
1150,00 – 930,75 = 219,25 грн.
Як бачимо, нарахована працівнику зарплата за окладом у сумі 1150,00 грн на
219,25 грн більше за розрахунковий розмір
мінімальної зарплати в розмірі 930,75 грн.
Отже, доплату до рівня мінімальної зарплати
за професією кондитера працівнику також
робити не потрібно.
Працівника госпрозрахункового
підприємства звільнено з основного
місця роботи 18.04.2018 р. Його
посадовий оклад становить 3300,00 грн,
доплат та надбавок немає. Загальна сума
нарахованих йому на дату звільнення виплат склала 3680,00 грн, з яких:
• зарплата за квітень (12 роб. дн.) —
1980,00 грн;
• вихідна допомога у зв’язку з припиненням трудового договору — 1700,00 грн.
Чи потрібно в такому разі робити працівникові доплату до мінімальної зарплати,
і як правильно визначити йому базу оподаткування ЄСВ?

вебінар

У випадку, описаному в запитанні,
працівник підприємства відпрацював неповний місяць, тому розмір
мінімальної зарплати йому потрібно розраховувати пропорційно до відпрацьованого
часу, а саме:
(3723,00 грн ÷ 20 роб. дн.) × 12 факт.
відпрац. роб. дн. = 2233,80 грн.
Також необхідно зазначити, що для порівняння з рівнем мінімальної зарплати береться до уваги лише нарахована працівникові
зарплата за фактично відпрацьований час
у розмірі 1980,00 грн. Сума вихідної допомоги в розмірі 1700,00 грн до розрахунку
не включається, оскільки ця виплата не залежить від виконаної працівником місячної
норми праці.
Ураховуючи те, що нарахована працівнику зарплата в сумі 1980,00 грн менше за
розмір мінімальної зарплати, розрахований пропорційно до відпрацьованого часу
(2233,80 грн), працівникові необхідно зробити доплату до рівня мінімальної зарплати,
сума якої становитиме:
2233,80 – 1980,00 = 253,80 грн.
Таким чином, загальна сума нарахованого працівникові доходу за квітень 2018 р. має
дорівнювати 3933,80 грн, а саме: 1980,00 грн
(зарплата) + 1700,00 грн (вихідна допомога) + 253,80 грн (доплата до рівня мінімальної зарплати).
Стосовно правильності нарахування ЄСВ
необхідно зазначити таке.
Відповідно до роз’яснень ДФСУ (див.,
наприклад, лист ДФСУ від 29.01.2016 р.
№ 1394/5/99-99-17-03-03-16), у місяці припинення трудових відносин базою нарахування
ЄСВ є фактично нарахований застрахованій
особі дохід.
Оскільки в місяці звільнення працівник
не відпрацював усі дні, базою обкладення
ЄСВ буде фактично нарахований дохід
загальною сумою 3933,80 грн, тож сума
ЄСВ становить:
3933,80 × 22 % = 865,00 грн.
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вебінар

Працівник працює з погодинною
оплатою праці. Годинна ставка становить 22,41 грн. У квітні – червні,
наприклад, норма його робочого часу
дорівнює 159 год, тож заробітна плата
працівника становитиме 3563,19 грн,
що менше мінімальної зарплати. Чи пот
рібно доплачувати йому до рівня мінімальної зарплати в місячному розмірі
(3723,00 грн)?
Законом України про Держбюджет
на відповідний рік затверджується
мінімальна заробітна плата в помісячному та погодинному розмірі. У 2018 р.
її розмір становить 3723,00 грн та 22,41 грн
відповідно.
Статтею 3 1 Закону про оплату праці
встановлено, що розмір заробітної плати
працівника за повністю виконану місячну
(годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
У листі від 21.02.2017 р. № 242/0/102-17/282
Міністерство соціальної політики України
роз’яснило, що для працівників, яким встановлені місячні оклади з нормою праці —
місяць, мінімальною державною гарантією
в оплаті праці є мінімальна заробітна плата
в місячному розмірі, а для працівників з погодинною оплатою — мінімальна заробітна
плата в погодинному розмірі.
Отже, якщо працівнику встановлено годинну ставку на рівні мінімальної зарплати
в погодинному розмірі 22,41 грн/год, то за
місячної норми робочого часу 159 год доплату до рівня мінімальної заробітної плати
в місячному розмірі (3723,00 грн) проводити
не потрібно.
Однак «дотяжку» ЄСВ необхідно робити,
оскільки відповідно до частини п’ятої ст. 8
Закону про ЄСВ в разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
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законом на місяць, за який отримано дохід,
сума ЄСВ розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який отримано дохід
(прибуток), та ставки ЄСВ.
Частиною п’ятою ст. 8 Закону про
ЄСВ передбачено, що в разі, якщо
база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, сума ЄСВ розраховується
як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який отримано дохід (прибуток), та ставки
ЄСВ. А яким нормативним актом визначено, що в місяці прийняття на роботу та
звільнення з роботи ЄСВ нараховується
на фактичний дохід працівника?
Справді, ст. 8 Закону про ЄСВ зроб
лено винятки в нарахуванні ЄСВ
з фактичного доходу лише в разі його
отримання не за основним місцем роботи,
що насамперед стосується сумісників та працюючих за договорами цивільно-правового
характеру. Тому формально в усіх інших випадках, коли база нарахування ЄСВ менше
мінімальної зарплати, ЄСВ слід нараховувати
з мінімальної зарплати. Однак відразу після
запровадження цієї норми ДФСУ в листі від
29.01.2016 р. № 1394/5/99-99-17-03-03-16
роз’яснила, 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, а також у разі, якщо
доходу не нараховано (наприклад, якщо
працівник упродовж місяця перебував у відпустці без збереження зарплати), до доходу
працівників з інвалідністю та підприємств, на
яких вони працюють, для яких встановлено
менші ставки ЄСВ.

Трудове право
№7 (144) липень 2018

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сьогодні в рубриці:

«Не неділею єдиною»:
встановлення
нестандартних вихідних

c. 25

Утримання аліментів:
яким законом керуватися

c. 31

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

«Не неділею

єдиною»: встановлення
нестандартних вихідних
Право працівників на щотижневий відпочинок визначено законодавством, зокрема гарантується Конституцією України, та
реалізується шляхом надання їм вихідних днів. На підприємствах
із п’ятиденним робочим тижнем працівникам надаються два
вихідних дні на тиждень, а із шестиденним — один. Загальним
вихідним днем у першому та другому випадку є неділя. Але на
підприємствах, які працюють безперервно й не можуть зупинити роботу в неділю, порядок надання вихідних днів має свою
специфіку. Тож про правила встановлення вихідних в інші дні
тижня — у статті
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ожен, хто працює, має право на відпочинок. Таке право гарантується ст. 45
Конституції України та забезпечується
наданням днів щотижневого відпочинку.
Цією статтею передбачено, що мінімальна
тривалість відпочинку та вихідні дні визначаються законом. Це питання регулюється також ст. 52, 67–70 КЗпП. Тож далі про
встановлення вихідних днів працівникам
підприємств детальніше.

Загальні положення
Вихідні дні як гарантоване право на щотижневий відпочинок надаються кожному
працівнику без винятку. Використання цього
права не залежить від графіка роботи підприємства, підрозділу (відділу), працівника або
його статусу (основний працівник чи сумісник).
Надання вихідних днів визначено ст. 67
КЗпП, якою передбачено, що за п’ятиденного
робочого тижня працівникам надаються
два вихідних дні на тиждень, а за шестиденного — один вихідний день. Крім згаданої
статті про це йдеться і в частині третій ст. 52,
а згідно зі ст. 69 КЗпП такі дні надаються
також працівникам підприємств, які працюють безперервно.
Встановлення вихідних днів на підприємствах відповідно до законодавства передбачено правилами внутрішнього трудового
розпорядку, що затверджуються трудовими
колективами. Насамперед вони визначають
тривалість робочого тижня, яка може становити п’ять чи шість робочих днів, і залежно
від цього працівникам надається один чи два
вихідних дні. Тобто кількість (один чи два)
вихідних днів встановлюється із розрахунку
на календарний тиждень, упродовж якого,
як правило, загальним вихідним днем є неділя (частина друга ст. 67 КЗпП).
За п’ятиденного робочого тижня другий
вихідний день визначається графіком роботи
підприємства, установи, організації (далі —
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підприємство), погодженим із виборним
органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником). Ця вимога
передбачена п. 4 ст. 38 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. № 1045-XIV.
До того ж режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюються роботодавцем самостійно також у колективному договорі з дотриманням норм
і гарантій, визначених чинним законодавством, генеральною та галузевою угодами
(ст. 13 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII).
Тож окрім першого вихідного дня, другий
зазвичай має надаватися підряд за неділею
(загальним вихідним). Найчастіше це субота,
однак ним може бути і понеділок або інший
календарний день. Зразок розділу «Робочий
час» правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору наведено
в додатках 1 та 2.
Зауважимо, що з норм ст. 67 КЗпП випливає, що передусім маються на увазі вихідні
дні саме працівника. На це варто звернути
увагу, адже коли для встановлення вихідних
днів аналізуються положення законодавства, вихідні, як правило, сприймаються як
вихідні дні підприємства. Утім зауважимо,
що вони не завжди можуть бути вихідними
днями саме працівників, навіть за умови, що
частиною другою цієї ж статті загальним
вихідним визначено неділю. Таким чином,
вихідні дні підприємства можуть не збігатися
з вихідними працівника. Така ситуація може
виникати на підприємствах, які працюють
безперервно та/або де встановлений підсумований облік робочого часу.
Далі розглянемо особливості встановлення вихідних днів на безперервно діючих
підприємствах як за поденного, так і за підсумованого обліку робочого часу, а також
на підприємствах, які працюють не безперервно, але не можуть зупинити роботу
в неділю — загальний вихідний день.
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Вихідні дні на безперервно
діючих підприємствах
Порядок надання вихідних днів працівникам, які працюють на безперервно діючих підприємствах, визначено ст. 69 КЗпП.
Він поширюється на такі категорії підприємств, як:
• підприємства, на яких зупинення роботи неможливе з виробничо-технічних умов;
• підприємства комунального обслуговування населення, зупинення роботи яких
неможливе через необхідність безперервного
обслуговування населення;
• підприємства, що виконують вантажно-розвантажувальні роботи, пов’язані з роботою транспорту.
Зауважимо, що цією статтею, зокрема,
передбачено надання вихідних днів саме
працівникам, а не правила встановлення їх
для підприємств. Зазвичай на таких підприємствах облік робочого часу здійснюється за
поденним або підсумованим обліком. Тож
про це детальніше.
 становлення вихідних за поденного
В
обліку робочого часу
Щоб працівники могли щотижнево використати своє право на два вихідних дні,
робота на вищевказаних підприємствах
організовується в дві чи три зміни, а вихідні
дні надаються в різні дні тижня почергово
кожній групі працівників згідно з графіком
змінності, що затверджується роботодавцем
за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства (ст. 69
КЗпП). При цьому необов’язково, щоб один
із них припадав на загальний вихідний день
(неділю). Для реалізації цього права працівникам таких підприємств встановлюється
такий самий п’ятиденний робочий тиждень
з двома вихідними днями або шестиденний
робочий тиждень з одним вихідним з нормальною тривалістю робочого часу, тобто
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40 годин на тиждень. Відмінним є лише те,
що вихідними днями замість звичних для
більшості суботи та неділі є, наприклад,
четвер і п’ятниця для однієї зміни та субота
й неділя — для іншої.
Видом обліку робочого часу за таких умов
є поденний, за якого робочий час підраховується протягом кожного дня. Така система
обліку застосовується за точно встановленого
робочого часу, який має однакову щоденну
тривалість.
Встановлення вихідних
за підсумованого обліку
робочого часу
Передусім зазначимо, що незалежно від
встановленого режиму робочого часу має
бути реалізована норма, визначена актами
трудового розпорядку, угодами, колективним
договором.
На підприємствах, що працюють безперервно, а також на окремих виробництвах,
в цехах, дільницях, відділеннях і на деяких
видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена
для даної категорії працівників щоденна або
щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням із профспілковим
комітетом підприємства введення підсумованого обліку робочого часу (ст. 61 КЗпП).
Графік роботи за підсумованого обліку
складається таким чином, щоб тривалість
робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих
годин. Обліковий період установлюється
в колективному договорі й може становити один, два три й більше місяців, квартал
або рік. Він охоплює робочий час і години
роботи у вихідні та святкові дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість
робочого часу, встановлена графіком, може
коливатися протягом облікового періоду, але
загальна сума годин роботи за обліковий
період має дорівнювати нормі робочого часу
в обліковому періоді. Тобто за такого обліку
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робочого часу встановлена законодавством
або відповідно до нього норма робочого часу
на день чи тиждень може не дотримуватися.
Але її додержання є обов’язковим за обліковий період.
За такого обліку робочого часу дні щотижневого відпочинку визначаються графіками
роботи, які складаються на обліковий період.
У місячному та інших облікових періодах,
що перевищують місяць, кількість вихідних
днів за графіками роботи не повинна бути
меншою, ніж кількість повних тижнів цього
облікового періоду. Ця норма передбачена
п. 9 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого
часу, затверджених наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від
19.04.2006 р. № 138.

Вихідні дні на підприємствах,
що не можуть зупинити роботу
в неділю
До підприємств, на яких робота не може
бути перервана в загальний вихідний день
(неділю), належать підприємства, зазначені
в ст. 68 КЗпП. Відзначимо, що саме в цій
статті йдеться про встановлення вихідних
днів саме для підприємств. Це підприємства,
робота яких пов’язана із необхідністю обслуговування населення, тобто магазини,
підприємства побутового обслуговування,
театри, музеї тощо.
Щодо вихідних днів, то на вказаних підприємствах вихідні встановлюються місцевими радами. Такі норми передбачено
законодавством. Це правило діє в частині,
яка не суперечить ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» від
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21.05.1997 р. № 280/97-ВР (далі — Закон
№ 280). Однак цим же Законом участь сільських, селищних, міських рад у визначенні
вихідних днів у театрах, музеях та інших
подібних установах не передбачена.
Для підприємств сфери обслуговування,
незалежно від форми власності, вихідні дні
відповідно до пп. 4 п. «б» ст. 30 Закону № 280
встановлюються виконавчими органами
сільських, селищних, міських рад за погодженням з власниками. Але, як відомо, процедура такого погодження чинним законодавством не передбачена.
Натомість вихідні дні для підприємств
комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, що є в комунальній
власності територіальних громад, виконавчі
органи сільських, селищних, міських рад
встановлюють самостійно (пп. 9 п. «а» ст. 30
Закону № 280).
Усі ці норми та правила прописані законом, але в той же час вимога щодо необхідності отримання роботодавцем від виконавчих органів сільських, селищних, міських рад зазначених погоджень обмежує
права власника та суперечить загальним
принципам господарювання, визначеним
у ст. 6 Господарського кодексу України від
16.01.2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ). Зокрема,
в частині заборони незаконного втручання,
в т. ч. органів місцевого самоврядування,
в господарські відносини. Також наголосимо, що згідно зі ст. 31 ГКУ дискримінацією
суб’єктів господарювання органами влади,
зокрема, визнається встановлення заборон
чи обмежень стосовно окремих суб’єктів
господарювання або груп підприємців. У той
же час вищевказаною статтею визначено,
що дискримінація суб’єктів господарювання
не допускається.
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Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
зборами трудового колективу
«___» __________ 20___ р.
протокол №___
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
_________________________________________________________________
(найменування підприємства)

<…>
5. Робочий час і його використання
5.1. Для працівників підприємства встановлено п’ятиденний (шестиденний) робочий тиждень із тривалістю робочого часу 40 годин на тиждень з вихідними днями
в суботу та/або неділю.
Під час прийняття на роботу, а також згодом за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її режиму та оплатою
праці пропорційно відпрацьованому часу.
Для працівників окремих категорій законодавством установлюється скорочена
тривалість робочого часу.
5.2. Час початку та закінчення роботи, перерва для відпочинку та харчування для
працівників:
— початок роботи — 9:00;
— перерва для відпочинку та харчування — 13:00 – 14:00;
— закінчення роботи — 18:00.
Варіант: На підприємстві зі змінним режимом розпорядок роботи може бути описано в такій формі:
Показники
Початок роботи
Закінчення роботи
Перерва для відпочинку та харчування

І зміна
08:00
20:00
13:00 – 14:00

ІІ зміна
20:00
08:00
01:00 – 02:00

Напередодні святкових (неробочих) днів тривалість роботи працівників скорочується
на годину (крім працівників, яким установлено скорочену тривалість робочого часу).
5.3. З огляду на виробничі потреби встановлений режим роботи може бути змінено з обов’язковим попередженням про це працівників не пізніше ніж за два місяці.
5.4. Обліковує присутність працівників на роботі протягом робочого дня (вказати
відповідального).
<…>

29

30

ТРудОВе пРАВО

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Додаток 2
Схвалений
загальними зборами (конференцією)
трудового колективу
«____» _____________ 20__ р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
_________________________________________________________________
(найменування підприємства)

<…>
5. Режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку
5.1. На підприємстві встановлюється п’ятиденний (шестиденний) робочий тиждень
із нормальною тривалістю робочого часу 40 годин на тиждень і таким режимом роботи, який зобов’язуються виконувати всі працівники:
— початок роботи — 9:00;
— закінчення роботи — 18:00;
— перерва для відпочинку і харчування — з 13:00 до 14:00;
— вихідні дні — субота й неділя.
5.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на
годину.
5.3. Роботодавець зобов’язується погоджувати з радою трудового колективу
зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, впровадження нових режимів
роботи на підприємстві, в окремих підрозділах, для окремих категорій персоналу
або окремих працівників, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до
їх введення.
<…>
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Утримання

аліментів: яким
законом керуватися
У статті розглянуто, яким нормативним актом керуватися бухгалтеру, якщо згідно із виконавчим документом слід проводити
відрахування із доходів боржника на користь стягувача

Ситуація
Розмір відрахувань із доходів боржника
визначається положеннями таких двох основних нормативних актів: ст. 128 КЗпП
і ст. 70 Закону України «Про виконавче
провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII
(далі — Закон № 1404)1. Яким з них керуватися, зокрема, в разі утримання аліментів?
Чи є між ними протиріччя?

Який закон «важливіший»
Закон № 1404 визначає правові засади
виконавчого провадження як завершальної
стадії судового провадження, регулює примусове виконання рішень судів та інших
органів.
КЗпП регулює трудові відносини всіх
працівників та визначає правові засади
1 Зі змістом цих статей можна ознайомитися в довідковій інформації на с. 96 цього номера журналу.
(Прим. ред.)

й гарантії здійснення громадянами України
права розпоряджатися своїми здібностями
до продуктивної й творчої праці.
Обидва документи є рівними за своєю
силою й жоден не є підзаконним по відношенню один до одного.

Яким законом керуватися
Оскільки питання стосується розміру
відрахувань аліментів із доходу платника, який є працівником, то відповідальна
особа роботодавця, який і виплачує дохід
працівнику, передусім за основу має брати
положення ст. 128 КЗпП.
Щодо розмірів сум, які утримуються
із заробітної плати, то вони визначені
в ст. 128 КЗпП. Серед них можна виділити
три основних:
• 20 % — максимально можливий розмір усіх відрахувань із заробітної плати, що
підлягає виплаті працівнику;
• 50 % — у разі відрахування із заробітної плати за кількома виконавчими до-
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кументами та в окремо передбачених законодавством випадках;
• 70 % — у разі відрахування із заробітної плати під час відбування виправних
робіт і в разі стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.
При цьому варто звернути увагу, що
працівник вправі доручити підприємству
робити відрахування та перерахування його
заробітної плати в будь-яких розмірах на
будь-які цілі, незважаючи на обмеження,
передбачені нормативними актами.
Отже, ст. 128 КЗпП містить лише одне
застереження щодо регулювання розміру
утримань із заробітної плати іншими нормативними актами, а саме в разі відрахування
в розмірі 50 % із доходу працівника.
Випадки, за яких роботодавець має право
на відрахування 50 % доходу працівника,
визначені в частині другій ст. 70 Закону
№ 1404. А саме в разі:
• стягнення аліментів;
• відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або
смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника;
• майнової та/або моральної шкоди,
завданої кримінальним правопорушенням
або іншим суспільно небезпечним діянням.
Тобто, по суті, частина положень ст. 70
Закону № 1404 розкривають зміст положення ст. 128 КЗпП, детально визначаючи всі
випадки, за яких слід утримувати саме 50 %
із доходу боржника. Тож аналізуючи згадані
статті двох наведених вище законодавчих
актів можна зробити висновок, що між
ними немає протиріччя, навіть навпаки:
вони доповнюють один одного.

Утримання 70 % з доходу
Окремо розглянемо застосування максимального розміру відрахування з доходу
працівника в разі утримання аліментів.
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Положеннями частини третьої ст. 128
КЗпП та частини третьої ст. 70 Закону
№ 1404 передбачено, що відрахування із
заробітної плати в разі відбування боржником покарання у вигляді виправних робіт
і стягнення аліментів на неповнолітніх
дітей можуть сягати 70 %, але не більше.
І саме щодо застосування цього обмеження
існують різні точки зору, які розбігаються
через наявність сполучника «і» між словосполученнями «при відбуванні виправних
робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей».
Перша позиція ґрунтується на тому, що
обмеження в розмірі 70 % відрахувань із
заробітної плати застосовується за умови,
що боржник перебуває і в місцях позбавлення волі, і одночасно сплачує аліменти
на неповнолітніх дітей.
У другій взято за основу те, що сполучник «і» в жодному разі не розділяє умови
для стягнення максимального розміру відрахувань з доходу боржника, а саме 70 %,
тобто це стосується всіх боржників — платників аліментів у разі сплати аліментів
на неповнолітніх дітей, і цим боржникам
необов’язково в цей час перебувати в місцях
позбавлення волі.
У постанові Верховного Суду України
від 19.10.2016 р. у справі № 6-1798цс16
визначено, що максимальний розмір відрахування обмежується 50 %, але в ній не
обґрунтовано, яким чином це пов’язано зі
сполучником «і», вжитим в частині третій
ст. 128 КЗпП.
До появи єдиної позиції законодавця
або ж позиції вже Великої Палати нового
Верховного Суду радимо все ж таки обмежи
тися максимальним розміром відрахувань
із заробітної плати, що становить не більше
ніж 50 %.
У будь-якому разі за додатковими роз’яс
неннями щодо виконання документа про
стягнення аліментів можна звернутися до
державного (приватного) виконавця.
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Сьогодні в рубриці:

Інспекційні відвідування
Держпраці: підстави
та наслідки

с. 33

Олексій КРАВЧУК,
аудитор, доктор юридичних наук, доцент, завідувач
кафедри господарського та адміністративного права
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Інспекційні

відвідування Держпраці:
підстави та наслідки

У статті розглянуто особливості проведення інспекційних
відвідувань Держпраці та питання, чи повинен інспектор
праці мати, крім службового посвідчення, також направлення
(посвідчення) на проведення перевірки конкретного підприємства чи підприємця і чи можна не допускати інспектора
до відвідування за його відсутності
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Правові основи
Хто має значний досвід роботи, може
з упевненістю сказати: скільки себе пам’ятаю,
державна політика спрямована на обмеження тиску на бізнес, але результат непомітний. І це буде доволі справедливе твердження.
В Україні досі діє Указ Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.1998 р.
№ 817/98, що має силу закону, оскільки
ухвалений в порядку дії п. 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України. Він
став і залишається основоположним документом у державній політиці дерегулювання.
Указом було обмежено планові перевірки,
передбачено виключні підстави для позапланових перевірок, запроваджено журнали
відвідування підприємств та їх структурних
підрозділів представниками контролюючих
органів з обов’язковим зазначенням у цих
журналах строків та мети відвідування. Багато з передбачених цим Указом принципів
були в подальшому втілені в Законі України
«Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон
№ 877) та ПКУ, однак незважаючи на їх
появу Указ залишається чинним.
Весь цей час державна політика була
спрямована на обмеження контрольного
тиску на бізнес. А останні 10 років на таке
обмеження спрямовано й численні мораторії
на перевірки малого бізнесу — то нові запроваджують з року в рік, то продовжують
дію попередніх.
І ось на тлі цих обмежень активно заговорили про старий-новий перевіряючий
орган — Держпраці.
Основи державної політики у сфері конт
ролю господарської діяльності визначає Закон № 877. Він містить норму (частина п’ята
ст. 2), яка встановлює для Держпраці винятки, вказуючи, що з цього Закону на Держпра-
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ці поширюються лише деякі положення
(статті або їх частини).
Особливість діяльності Держпраці як
контролюючого органу — в існуванні чинних міжнародних конвенцій, якими прямо
передбачено низку особливих прав інспекторів праці порівняно з українським законодавством. Це Конвенція Міжнародної
організації праці 1947 року № 81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі
та Конвенція Міжнародної організації праці
1969 року № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві (далі — Конвенція № 81,
Конвенція № 129 та, відповідно, Конвенції).
Оскільки ці Конвенції ратифіковані Україною в 2004 р., вони є складовою національного законодавства та мають пріоритет над
його нормами.
У Конвенціях, у контексті питання, що
розглядається, важливими є такі норми:
• вони оперують терміном «інспекційне відвідування» (inspection visit, visit of
inspection), а не перевірка;
• вони передбачають права інспекторів
праці безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби проходити на будь-яке підприємство, яке підлягає
інспекції, та здійснювати будь-який огляд,
перевірку чи розслідування, які вони можуть
вважати необхідними для того, щоб переконатися, що правові норми суворо дотримуються. Конвенції надають ці права інспекторам,
які забезпечені відповідними документами,
що засвідчують їх повноваження.
Важливо однак, що в частині, якщо національне законодавство не суперечить
конвенціям, воно також діє. І тому в останні
роки Мінсоцполітики, Держпраці (та його
попередник з аналогічною назвою), очевидно за підтримки КМУ та Верховної Ради,
намагалися узгодити українське законодавство з Конвенціями. Дещо їм вдалося. Однак
у певних моментах автори законодавчих
текстів забули, що узгоджувати із світовою
слід також практику контролю.
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Водночас КМУ попри значні зміни в законодавстві щодо проведення державного
нагляду та контролю (порядок та підстави можуть встановлюватися виключно законами)
вирішив скористатися «старими» нормами
ст. 259 КЗпП, що дають змогу Держпраці
здіснювати державний нагляд та контроль
за додержанням законодавства про працю
в порядку, визначеному КМУ.
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• у ньому вказано, що контрольні повноваження інспектора праці підтверджуються
службовим посвідченням, що видається
Держпраці;
• у ньому немає згадки про направлення
(посвідчення) на перевірку;
• у ньому передбачено підписання журналу перевірок не перед відвідуванням,
а перед наданням акта для підпису керів
ником об’єкта відвідування.

Порядок контролю
і Порядок нагляду

Оцінка ситуації

Унаслідок цього, завдяки КЗпП, на сьогодні маємо два підзаконних акти, що регулюють порядок контролю і нагляду за
додержанням законодавства про працю.
На виконання ст. 259 КЗпП постановою
КМУ від 26.04.2017 р. № 295 затверджено
Порядок здійснення державного контролю
за додержанням законодавства про працю
(далі — Порядок контролю) та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням
законодавства про працю (далі — Порядок
нагляду).
Перше, що впадає в очі, це те, що КМУ розрізнив контроль і нагляд, у той час як Закон
№ 877 та ст. 265 КЗпП не розрізняють цих
понять. Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється
у формі проведення інспекційних відві
дувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці. Державний нагляд відповідно
до Порядку нагляду взагалі не стосується
суб’єктів господарювання. Це, по суті, нагляд
за органами місцевого самоврядування та
центральними органами виконавчої влади
в частині здійснення ними контрольних
повноважень. Отже, для контролю суб’єктів
господарювання діє Порядок контролю.
У Порядку контролю в аспекті цієї статті
важливим є таке:
• в ньому використовується термінологія Конвенцій;

Багато спеціалістів стверджують, що саме
такий стан регулювання випливає з Конвенцій. Однак саме відповідний стан призвів до
того, що роботодавець не знає, чи дійсно
інспектор має повноваження від імені держави його перевіряти. З яких питань? За
який період? Чи це його особиста ініціатива.
Такий стан справ не убезпечує бізнес від
можливих зловживань з боку інспектора,
який може призвичаїтися «заходити в гості»,
наприклад, щотижня.
Зауважимо, Конвенції дійсно надають
інспекторам праці право перевіряти бізнес
без попередження й безперешкодно, однак
в обох Конвенціях зазначено, що вони мають
бути забезпечені відповідними документами,
що засвідчують їх повноваження. Чому КМУ
вказав, що ці документи — це службові посвідчення — загадка, зокрема, на тлі активної боротьби з корупцією та зловживанням
владою держчиновниками. Вбачається, що
відсутність згадки про направлення є вкрай
негативним явищем, оскільки, на наше глибоке переконання, під час конкретного заходу контролю суб’єкт господарювання повинен мати можливість чітко розуміти:
• що інспектор праці має повноваження
саме на це конкретне відвідування, що воно
здійснюється за рішенням державного органу, а не з власної ініціативи інспектора з метою зловживань;
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• що на це конкретне відвідування органом Держпраці направлений саме цей
інспектор праці, а не він із друзями-колегами;
• який період, які документи та які питання уповноважений перевіряти конкретний
інспектор праці;
• в який строк має бути проведене це
конкретне відвідування;
• що він управі оскаржити не лише конкретну дію фізичної особи (інспектора),
яка завітала на підприємство, а конкретне
рішення державного органу, який таку особу направив.
Відсутність такого переконання в конкретного роботодавця серйозно підриває
довіру бізнесу до державного контролю,
адже складається враження про узаконення
будь-якого свавілля з боку інспекторів праці.
Натомість і роботодавцю, і представникам
контролерів слід розуміти, що контроль — це
не покарання, контроль — це спосіб взаємодії, це зворотний зв’язок, через який перевіряється стан дотримання норми. І для
державного контролю мають бути чіткі та
зрозуміли норми. Саме тоді бізнес не розглядатиме контроль як покарання, а розглядатиме його як партнерську взаємодію.
Саме тому ми не можемо повною мірою
погодитися із думкою Київського апеляційного адміністративного суду, викладену в постанові від 13.12.2017 р. у справі
№ 697/2073/171 про те, що Конвенція № 81
визначає безумовне дискреційне повноваження інспектора самостійно приймати
рішення щодо необхідності проведення інспектування того чи іншого роботодавця для
того, щоб переконатися в тому, що правові
норми суворо дотримуються, залишеній без
змін Верховним Судом2.
Слід відзначити, що Верховний Суд
у постанові в цій справі в п. 14 зазначає,
що для спірної перевірки оформлено наказ
1 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71073757.
2 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71073757.
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на проведення інспекційного відвідування,
а на підставі наказу — направлення. Крім
того, Верховний Суд у п. 27.2 постанови
констатує поширення на Держпраці вимог
Закону № 877.
Цей висновок апеляційним судом зроблено
з посиланням на ст. 12, 16 Конвенції № 81.
Згідно зі ст. 16 вказаної Конвенції інспекції
на підприємствах проводяться так часто
і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування відповідних правових норм. Ми переконані, що
інспектор повинен діяти, крім конвенції,
з повним додержанням законодавства Украї
ни. А законодавство передбачає порядок
прийняття рішень про проведення перевірки,
їх оформлення та реалізації.

Чи потрібне направлення
Отже, чи дійсно згідно із законодавством
(звичайно, в умовах дії Конвенцій) не потрібне направлення (посвідчення) на інспекційне
відвідування? Нагадаємо, що крім Конвенцій і постанови КМУ діє ще й Закон № 877.
Територіальні органи Держпраці, зважаючи
на умови запитання та судову практику, самі
до цього часу не визначилися щодо видачі/
невидачі направлень.
Багатьох спеціалістів вводить в оману те,
що згідно з частиною п’ятою ст. 2 Закону
№ 877 на Держпраці поширюються лише
деякі частини ст. 7 цього Закону, однак не
частина п’ята, в якій саме і йдеться про посвідчення (направлення) та надання його
суб’єкту господарювання перед початком
здійснення контрольного заходу та право
не допускати інспектора до заходу в разі
його непред’явлення. Водночас це не єдина
норма закону про направлення на перевірку.
Згідно з частиною п’ятою ст. 2 Закону
№ 877 на Держпраці поширюється частина
третя ст. 6 цього Закону. У ній зазначено, що
«суб’єкт господарювання повинен ознайоми-
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тися з підставою проведення позапланового
заходу з наданням йому копії відповідного
посвідчення (направлення) на проведення
заходу державного нагляду (контролю)».
Крім того, згідно з частиною п’ятою ст. 2
Закону № 877 на Держпраці поширюються
частини перша – четверта ст. 7 цього Закону, якими передбачено видачу наказу на
плановий і позаплановий контрольний захід
та посвідчення (направлення), а також що
саме має бути вказано в направленні.
Діє також ст. 10 Закону № 877, що передбачає, зокрема, такі права суб’єкта господарювання (у нашому випадку — роботодавця):
• перевіряти наявність у посадових осіб
органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення та посвідчення (направлення) і одержувати копію посвідчення (направлення) на проведення планового або
позапланового заходу;
• не допускати посадових осіб органу
державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:
а) державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом
вимог щодо періодичності проведення таких
заходів;
б) посадова особа органу державного
нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо
надані документи не відповідають вимогам
цього Закону;
в) посадова особа органу державного наг-
ляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (конт
ролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності
такого журналу в суб’єкта господарювання).
Отже, всі питання щодо наявності посвідчення або направлення на перевірку
знімаються. Відповідно до Закону № 877
направлення має бути наявним. Незважаючи
на відсутність згадки про нього в Порядку
контролю, норми Закону № 877 діють безпосередньо. У даному випадку посвідчення (на-
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правлення) необов’язково пред’являти перед
початком контрольного заходу, однак суб’єкт
господарювання має з ним ознайомитися
із наданням його копії. Якщо направлення
немає або його копії не надано, а також у
разі відмови внесення запису до журналу
перевірок, суб’єкт господарювання вправі
не допускати посадових осіб Держпраці до
здійснення контрольного заходу.

Можливий недопуск
Окремі фахівці наголошуватимуть на
конфлікті норм Конвенцій і Закону № 877,
однак жодного конфлікту тут немає. Закон встановлює чіткий перелік документів
та дій для контролю: службове посвідчення та посвідчення (направлення). Дійсно,
Конвенції містять положення про право
перевіряти безперешкодно та без попереднього повідомлення. Також у Конвенціях зазначено, що в разі інспекційного
відвідування інспектори повідомляють про
свою присутність роботодавцю або його
представнику, якщо тільки вони не вважатимуть, що таке повідомлення може завдати
шкоди виконанню їх обов’язків.
Порядок контролю конкретизував цей
момент, передбачивши в п. 8, що таке потенційне неповідомлення стосується інспекційного відвідування з питань виявлення
неоформлених трудових відносин.
Однак у результаті відвідування інспектор має скласти акт. У той момент, коли
інспектор здійснив «таємну частину» свого
відвідування, він «відкривається» роботодавцю, пред’являє посвідчення і працює
далі, як правило, запитує певні документи.
Неможливо здійснити це на практиці без
повідомлення суб’єкта господарювання.
У цей момент ніщо не заважає інспектору
пред’явити всі передбачені Законом № 877
документи, які він повинен мати для інспекційного відвідування.
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Якщо він ці документи не пред’являє,
на нашу думку, суб’єкт господарювання
має законне (передбачене ст. 10 Закону
№ 877) право не допускати інспектора до
контрольного заходу.
Аналогічне законне право не допускати
до відвідування є в суб’єкта господарювання,
якщо інспектор не вносить запис до журналу
перевірок. Посилання на Порядок контролю
про те, що запис вноситься перед підписанням акта, в такому випадку суперечитиме
Закону № 877. Оскільки йдеться про встановлене законом право не допускати до перевірки, то це право може бути реалізовано
виключно до контрольного заходу, а не після
його проведення (перед підписанням акта).
У жодному разі цією статтею ми не спонукаємо суб’єктів господарювання не допускати інспекторів Держпраці до контрольних
заходів. Але надаємо інформацію бізнесу для
озброєння аргументами та відстоювання
своїх прав, якщо такі рішення будуть прий
няті — йдеться про прийняття рішення не
допускати за умови, що суб’єкт перевірки
за наявності лише посвідчення не може
переконатись у законності дій інспектора.
Тому маємо поговорити і про недопуск
до інспекційного відвідування. Ми неодноразово писали про «драконівські» штрафи,
передбачені в ст. 265 КЗпП, зокрема й за
недопуск до перевірок. Застерігали суб’єктів
господарювання від недопуску до перевірок
та можливих дій, що можуть бути розтлумачені як недопуск.

Відвідування — не перевірка
На сьогоднішній день інспектори Держ
праці перевірок не проводять. Справа в тому,
що Закон № 877 визначає існування різних
форм заходів контролю (ст. 1, 4, 7 Закону
№ 877). Зокрема, в ст. 7 цього Закону йдеться
про те, що в посвідченні (направленні) на перевірку визначається «форма заходу (перевір-
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ка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо)». Із цього чітко зрозуміло, що перевірка та інспектування — це різні форми
контролю. А отже, можемо зробити висновок
про те, що інспекційні відвідування, передбачені Порядком контролю, не є перевірками.
У Порядку контролю немає й слова про
перевірку. Перевірки досить чітко згадуються
лише в Порядку нагляду, який стосується
перевірок державних органів і органів місцевого самоврядування, але не суб’єктів
господарювання.
Отже, ст. 265 КЗпП встановлює штрафи за
недопущення до перевірок (загалом у розмірі
трьох, а з певних питань — 100 мінінімальних зарплат). Однак органи Держпраці не
здійснюють перевірок суб’єктів господарювання. Форма заходу контролю в даному
випадку має важливе значення, оскільки
згідно зі ст. 19 Конституції України «органи
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Наголосимо також, що в частині п’ятій
ст. 265 КЗпП вживається термін «захід державного нагляду (контролю)», але в частині
другій цієї статті встановлюється штраф за
недопуск саме до перевірок. З наведеного
вище цілком очевидно випливає, що перевірка є лише одним із видів заходів державного
нагляду (контролю). А отже, штраф, передбачений частиною другою ст. 265 КЗпП,
у разі недопущення до інспекційного відві
дування не може бути застосований.

Доведеться судитися
Відразу застерігаємо суб’єктів господарювання, що в разі застосування такого
підходу, недопуску до перевірки, швидше
за все доведеться обстоювати свою позицію в суді. Як поведе себе судова практика
в цьому питанні, сказати важко. Адже на
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практиці інспектори праці стверджують, що
перевірка та інспекційне відвідування — це
одне й те саме.
Деякий час, після прийняття Порядку
контролю та Порядку нагляду, коли інспектори праці розпочали проведення інспекційних відвідувань, а старі форми актів залишалися чинними, інспектори праці за результатами інспекційних відвідувань складали
акти перевірок, і судова практика цьому не
противилася3. Хоча зрозуміло, що це нонсенс,
оскільки за результатами будь-якого конт
рольного заходу має складатися акт саме
про його проведення: про обстеження — акт
обстеження, про перевірку — акт перевірки,
про ревізію — акт ревізії. Відповідно і про
інспектування — акт інспектування. Проте
нам невідомо, чи суб’єкти господарювання
у своїх позовних заявах та в ході судового
розгляду звертали увагу суду на незаконність
дій інспекторів праці щодо складання акта
про перевірку за результатами інспекційного
відвідування.
Форму акта інспекційного відвідування
(невиїзного інспектування) юридичної особи
(фізичної особи), яка використовує найману працю, було затверджено лише наказом
Міністерства соціальної політики України
від 18.08.2017 р. № 1338, що набув чинності
29.12.2017 р., тож ця форма застосовується
лише сьомий місяць.
Із моменту запровадження інспекційних відвідувань минуло ще замало часу,
тому судові рішення з цих питань поодинокі
й неоднозначні. Саме тому ми не переконані, що в разі недопуску до інспекційного
відвідування й застосування штрафу підприємство виграє суд. Хоча воно, по суті,
і було б правим.
Так, Харківський апеляційний адміністративний суд у постанові від 07.03.2018 р.
3 Див., наприклад, ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 17.05.2018 р. у справі № 826/16038/17
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/74133920).
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у справі № 816/2122/174 зазначив, що інспекційне відвідування є формою здійснення
перевірки як заходу державного контролю за
додержанням законодавства про працю. Позивач у цій справі стверджував, що проводилася не перевірка, а інспекційне відвідування,
за недопущення до якого відповідальність
не передбачена. Апеляційний суд залишив
у силі рішення суду першої інстанції, яким
залишено в силі штраф, накладений органом
Держпраці на підприємство.
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у постанові від 22 березня
2018 р. у справі № 804/6716/175 зазначив:
«Підставою для притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності у вигляді
штрафу є виявлення фактів порушення законодавства про працю, разом з тим акт
про проведення позапланової перевірки
позивача не містить жодного зазначення про
виявлені порушення крім констатації факту
недопуску посадових осіб ГУ Держпраці до
інспекційного відвідування». Тому апеляційний суд залишив у силі рішення суду
першої інстанції, яким штраф за недопуск
було скасовано.

Незаконність Порядку контролю
Завершуючи розгляд питання зазначимо, що описані в статті проблеми ґрунтуються в основному на незаконності Порядку контролю. І наведеними проблемами ця
незаконність не вичерпується.
Зокрема, згідно з п. 4 Порядку контролю порядок складення та форми журналів,
інструкції з оформлення документів, що
складаються під час підготовки, в ході та за
результатами інспекційного відвідування,
невиїзного інспектування, порядок повідом
ної реєстрації інспекційних відвідувань та
4 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72620074.
5 http://reyestr.court.gov.ua/Review/74072906.
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рішень інспектора праці про відвідування
роботодавця визначаються Держпраці. Але
згадані документи є регуляторними нормативно-правовими актами. Згідно із Законом
України «Про центральні органи виконавчої
влади» (ст. 7, 15, 17) повноваження видавати нормативно-правові акти мають лише
міністерства. Держпраці є не міністерством,
а службою, відповідно повноважень видавати нормативно-правові документи служба не
має. Саме тому, всупереч Порядку контролю,
форми актів та значна кількість інших документів були затверджені не Держпраці,
а наказом Міністерства соціальної політики.
Тож є нагальна потреба переглянути норми Порядку контролю, узгодивши їх з положеннями Закону № 877, потребами сучасного бізнесу та державними інтересами.
Держава та її посадові особи мають бути партнерами бізнесу, а не його супротивниками.

Висновки
На сьогодні на Держпраці поширюється
частина вимог Закону № 877, що передба-
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чають наявність посвідчення (направлення) на проведення контрольного заходу
в інспекторів праці. Суб’єкт господарювання
вправі не допускати інспектора праці до проведення інспекційного відвідування в разі
ненадання копії такого документа та в разі
відмови інспектора внести запис до журналу реєстрації контрольних заходів (за його
наявності). Норми Закону № 877 діють безпосередньо, незважаючи на відсутність відповідних згадок у підзаконному акті (Порядку
контролю).
Стаття 265 КЗпП встановлює відповідальність за недопущення до перевірок з питань
додержання законодавства про працю. Однак органи Держпраці наразі не проводять
таких перевірок — вони проводять з цих
питань інспекційні відвідування, що є іншою (ніж перевірка) формою контрольних
заходів.
Судова практика з цього питання поодинока, неоднозначна й далеко не завжди
на користь суб’єктів господарювання, тому
свою позицію в разі недопущення інспектора праці до інспекційного відвідування
доведеться обстоювати в суді.

Що нового
Списання боргів перед Фондом зайнятості
Постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від
30.03.2018 р. № 167 затверджено Порядок
списання безнадійної заборгованості по сплаті
страхових внесків на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок
безробіття. Він визначає механізм, умови та під-

стави списання установами державної служби
зайнятості заборгованості зі сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
та сум штрафних санкцій, нарахованих та/
або не сплачених у період до 01.01.2011 р.,
у т. ч. страхових внесків, строк сплати яких на
01.01.2011 р. не настав.
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Сьогодні в рубриці:
Індексація та компенсація
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Ніна ПІДЛУЖНА,
керівник експертної групи з питань рівня життя та соціальних
стандартів Директорату стратегічного планування, координації
політики та євроінтеграції Мінсоцполітики

Індексація

та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у липні 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 (ок
ладів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації, то
в базовому місяці сума індексації визначається як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати (виникає так звана «фіксована індексація». —
Прим. ред.).
Працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції провадиться в порядку,

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

визначеному в колективних договорах,
але не нижче норм, встановлених Законом
№ 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Державної служби статистики України про
величину ІСЦ за звітний місяць величина
приросту ІСЦ для проведення індексації в
червні та липні 2018 р. наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Величина приросту ІСЦ для проведення
індексації в червні та липні 2018 р.
Базові місяці
Місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
червень липень
(окладів))
У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2017 році
січень
14,0
14,0
лютий
15,2
15,2
березень
10,9
10,9
квітень
9,9
9,9
травень
10,7
10,7
червень
6,8
6,8
липень
6,6
6,6
серпень
6,7
6,7
вересень
6,7
6,7
жовтень
3,4
3,4
листопад
3,4
3,4
грудень
3,5
3,5
у 2018 році
січень
—
—
лютий
—
—
березень
—
—
квітень
—
—
травень
—
—

ІСЦ (за даними Держстату), на основі яких
здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, представлені в таблиці 2.
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№7 (144) липень 2018

Індекси споживчих цін, на основі яких розраховується ІСЦ
для проведення індексації

Таблиця 2

Місяці
Роки

січень

липень

серпень

вересень

2017

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

99,9

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

2018

101,5 100,9 101,1 100,8 100,0

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 червні 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 – травень 2018 р. ІСЦ становив 102,8 % (1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 ×100),
тобто не перевищив порогу індексації (103 %), тому в липні 2018 р. індексація нараховується також на величину приросту ІСЦ — 14,0 %.
Припустимо, що заробітна плата за червень 2018 р. становить 5000,00 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у червні 2018 р. — 1762,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2017 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має здійснюватись індексація в червні 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 Державної
служби статистики України) за період невиплати грошового доходу. Індекс споживчих
цін у місяці, за який виплачується дохід, до
розрахунку не включається.
У разі виплати в червні 2018 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових
доходів за 2014–2018 рр., сума компенсації
нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ, наведеної в таблиці 3.
Таблиця 3

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

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

138,1
136,6
131,6
124,2
116,0
113,8
113,0
111,3
105,3
100,5
96,8
91,0

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

85,3
76,0
58,8
39,3
36,3
35,8
37,1
38,2
35,1
36,9
34,2
33,3

32,1
32,6
31,3
26,9
26,8
27,0
27,1
27,5
25,3
21,9
19,7
18,6

17,3
16,2
14,1
13,1
11,7
9,9
9,7
9,8
7,6
6,4
5,4
4,4

2018

2,8
1,9
0,8
—

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 червні 2018 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
травень 2018 р.), за січень 2016 р. становить 32,1 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850 грн × 32,1 ÷ 100 = 914,85 грн.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Корректировка

зарплаты:
нормы и образцы
документов
Вопросы корректировки (осовременивания) средней заработной платы всегда актуальны. В условиях инфляции согласно
законодательным актам и решениям, предусмотренным
в коллективных договорах, на предприятиях систематически
повышаются тарифные ставки и должностные оклады. В статье приведены нормативные положения о корректировке
и показаны особенности ее практического применения (с документальным оформлением) на хозрасчетном предприятии

Нормативная база
Пунктом 10 Порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденного постановлением КМУ от 08.02.1995 г. № 100 (далее —
Порядок № 100), установлено следующее.
В случаях повышения тарифных ставок
и должностных окладов на предприятии,
в учреждении, организации в соответствии
с актами законодательства, а также по решениям, предусмотренным в коллективных
договорах (соглашениях), как в расчетном
периоде, так и в периоде, в течение которого
за работником сохраняется средний заработок, заработная плата, включая премии
и другие выплаты, которые учитываются
при исчислении средней заработной платы, за промежуток времени до повыше-

ния корректируются на коэффициент их
повышения. На хозрасчетных предприятиях и в организациях корректировка заработной платы и других выплат производится с учетом их финансовых возможностей.
Исходя из откорректированной таким
образом заработной платы в расчетном
периоде, по установленному в п. 6, 7 и 8
порядку определяется среднедневной (часовой) заработок. В случаях, когда тарифные
ставки и оклады были повышены в период,
в течение которого за работником сохранялся средний заработок, по этому заработку
осуществляются начисления только в части,
касающейся дней сохранения средней заработной платы со дня повышения тарифных
ставок (окладов).
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В случае изменения тарифной ставки/
должностного оклада (далее — оклад) работнику в связи с присвоением высшего разряда,
переводом на другую вышеоплачиваемую
работу (должность) и т. д. такая корректировка средней заработной платы не производится1.
И хотя содержание п. 10 Порядка № 100 самодостаточное, перефразируем с учетом характера вопросов, поступающих в редакцию:
• зарплата корректируется в случаях
повышения окладов на предприятии, в учреждении, организации в соответствии с актами законодательства, а также по решениям, предусмотренным в коллективных
договорах (соглашениях);
• зарплата корректируется на коэф
фициент повышения окладов. Если повы
шаются только размеры премий или доплат,
корректировка не проводится;
• зарплата корректируется как в расчетном периоде, так и в периоде, в течение
которого за работником сохраняется средний заработок. Если есть расчетный период
и в нем было повышение окладов — корректировка необходима;
• корректируется вся зарплата, которая учитывается при исчислении средней
зарплаты, за промежуток времени до повышения, в т. ч. все надбавки, премии, доплаты,
в частности суммы индексации и доплаты
до уровня минимальной зарплаты;
• хозрасчетные предприятия проводят
корректировку с учетом их финансовых возможностей. Корректировка обязательна, но
коэффициент может быть уменьшен;
• если оклады были повышены в периоде,
в течение которого за работником сохранялся средний заработок, корректировка
зарплаты проводится только в части, касающейся дней сохранения средней зарплаты,
1 Об особенностях корректировки среднего заработка в бюджетной сфере см. статью на с. 63 этого номера
журнала. (Прим. ред.)
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со дня повышения окладов. Это касается,
в частности, так называемых «переходящих»
отпускных;
• в случае изменения оклада в связи
с присвоением работнику высшего разряда, переводом на другую вышеоплачиваемую работу (должность) и т. п. такая
корректировка зарплаты не производится
(письмо Минсоцполитики от 30.08.2017 г.
№ 2287/0/101-17/28).
Эти нормы корректировки зарплаты при
расчете средней касаются всех случаев ее
исчисления как для 2-месячного, так и для
12-месячного расчетных периодов.

Реализация на предприятии
ключевых норм корректировки
Всегда следует помнить, что согласно
ст. 15 Закона об оплате труда и ст. 97 КЗоТ
организующие составляющие оплаты труда,
в частности, тарифные сетки, ставки и схемы
должностных окладов, устанавливаются
предприятиями самостоятельно в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным, отраслевыми (меж
отраслевыми) и территориальными соглашениями. Если коллективный договор на
предприятии, в учреждении, организации
не заключен, работодатель обязан согласовать эти вопросы с профсоюзным органом,
представляющим интересы большинства
работников, а в случае его отсутствия —
с другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (это
оформляется соответственно согласованным
нормативным приказом по предприятию).
И на хозрасчетном предприятии в коллективном договоре (или при его отсутствии —
в приказе по предприятию) реализуются
учитываемые при корректировке средней
заработной платы оба ключевых случая повышения тарифных ставок и должностных
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окладов — как в соответствии с актами законодательства, так и по решениям, преду
сматриваемым коллективным договором.
Рассмотрим эти случаи с учетом отношения предприятия к сфере действия сторон
коллективных соглашений (отраслевых,
межотраслевых, территориальных) и компетенции предприятия в формировании
уровня тарифной части заработной платы.
Повышение зарплаты
в соответствии с актами
законодательства
Предприятие не находится в сфере дейст
вия сторон какого-либо коллективного
соглашения. На таком предприятии коллективным договором (или нормативным
приказом) тарифные ставки и должностные
оклады повышаются для приведения их
в соответствие с минимальными государст
венными социальными гарантиями. С 2017 г.
в Украине минимальный должностной оклад
(тарифная ставка) устанавливаются в размере не меньше прожиточного минимума,
установленного для трудоспособных лиц
на 1 января календарного года (ст. 96 КЗоТ
и ст. 6 Закона об плате труда). С 01.01.2018 г.
прожиточный минимум для трудоспособных
лиц в расчете на месяц согласно Закону о Госбюджете — 2018 составляет 1762 грн
(01.01.2017 г. этот прожиточный минимум
составлял 1600 грн). Эта законодательная
минимальная социальная гарантия применяется как расчетная величина при формировании в коллективном договоре основы
тарифной системы оплаты труда — минимальной тарифной ставки рабочего I разряда.
 овышение зарплаты по решениям,
П
предусмотренным коллективным
договором
Предприятие находится в сфере действия
сторон Отраслевого соглашения (или использует как ориентир его нормы по формированию заработной платы).
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На таком предприятии коллективным
договором (или нормативным приказом)
тарифные ставки и должностные оклады
повышаются для приведения их в соответствие специальной норме коллективного
соглашения по формированию заработной
платы. К примеру, Отраслевое соглашение
для работников в сельском хозяйстве на
2014–2016 гг. (действующее до принятия
нового и с учетом изменений от 16.01.2017 г.)
в п. 5.2 содержит такую норму:
«С 01.01.2017 г. установить минимальный размер тарифной ставки рабочего I разряда за полностью выполненную норму
рабочего времени в нормальных условиях
труда в размере не ниже 115 % от прожиточного минимума для трудоспособных
лиц, определенного законодательством
Украины».
На сельскохозяйственном предприятии
(выполняющем эту норму Отраслевого соглашения или принявшем эту норму как
ориентир) с 01.01.2018 г. минимальная тарифная ставка рабочего I разряда устанавливается в размере не менее 2026 грн в месяц
(1762 × 1,15), то есть с превышением законодательно установленного прожиточного
минимума. Так договорная минимальная
социальная гарантия соблюдается в коллективном договоре при формировании
тарифной системы оплаты труда.
В коллективном договоре могут приниматься любые другие решения по повышению тарифных ставок и должностных окладов: например, в связи с законодательным
установлением с 01.07.2018 г. прожиточного
минимума для трудоспособных лиц в размере
1841 грн в месяц. Такое решение — право,
а не обязанность предприятия.
Фразы «…в размере не меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного
года» и «…не меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных
лиц» существенно отличаются.
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Когда повышение тарифных
ставок (окладов) при
корректировке не учитывается
Напомним, что абзацем третьим п. 10 Порядка № 100 определено, что корректировка
средней заработной платы не производится
в случае изменения работнику тарифной
ставки (оклада) в связи с присвоением высшего разряда, переводом на другую выше
оплачиваемую работу и т. п.
Целесообразно с учетом буквы и духа
нормы абзаца третьего п. 10 Порядка № 100,
а также практики работы наполнить конкретным содержанием «и т. п.».
Правомерно относить к случаям повышения тарифных ставок (окладов), не учитываемых при корректировке средней зарплаты,
такие случаи:
• повышение квалификационных категорий профессионалам, специалистам
и техническим служащим (присвоение служащим категории ведущего, I, II и III категории, категории старшего);
• следующее, по мнению автора, за общим по предприятию повышение должностных окладов отдельным работникам категории служащих в пределах максимальных
значений по схеме должностных окладов,
определенной коллективным договором
(в этом случае размеры окладов служащим —
компетенция штатного расписания, а не
коллективного договора)2;
• повышение должностных окладов работникам в связи с повышением в коллективном договоре, к примеру, межотраслевых,
межразрядных и межквалификационных
соотношений в оплате труда (эти соотношения в коллективных соглашениях являются
минимальными социальными гарантиями).
Например, согласно коллективному договору
2 Имеется ввиду случай, когда оклады повышаются
в пределах так называемой «вилки».
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при межквалификационном коэффициенте
соотношений к минимальной тарифной ставке рабочего I разряда 2,06 месячный оклад
грузчика в январе 2018 г. составлял 4174 грн
(1762 × 1,15 × 2,06, где 1,15 — коэффициент
формирования тарифной ставки рабочего
I разряда), а в апреле 2018 г. с учетом преду
смотренного в коллективном договоре повышения межквалификационного коэффициента до 2,2 месячный оклад грузчика
составил 4458 грн (1762 × 1,15 × 2,2). На
непроведение корректировки среднего заработка при повышении в расчетном периоде
тарифных ставок (окладов) лишь отдельной
категории работников указывают, в частности, специалисты Минсоцтруда в письме
от 27.10.2016 г. № 1491/13/84163.

Правила корректировки
и коллективный договор
На хозрасчетных предприятиях с учетом
особенностей формирования в коллективном договоре тарифных выплат процент
повышения тарифных ставок и окладов не
единый для всех работников.
Так, у рабочих, тарифицируемых по квалификационным разрядам, процент повышения
тарифных ставок, как правило, единый. А по
служащим с целью изыскания средств на повышение ставок и окладов на предприятии
нередко прибегают к сдерживанию роста
должностных окладов путем приближения
устанавливаемого в штатном расписании
оклада к его новому минимуму (в пределах
минимальных и максимальных значений
по схеме, устанавливаемой в коллективном
договоре). Для этой категории работников
процент повышения должностных окладов
3 Редакция не поддерживает эту позицию, т. к. положения указанного пункта направлены на недопущение
снижения среднего заработка по сравнению с начисленной
по новым условиям оплаты труда зарплатой работников
(Прим. ред.)
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будет определяться по каждой должности.
На правомерность такого подхода указывается, например, в письме Минсоцполитики
от 24.10.2008 г. № 696/13/84-08 (далее —
Письмо № 696).
С учетом утвержденных норм и официальных разъяснений сложились такие
правила корректировки:
• коэффициент корректировки опреде
ляется путем деления оклада, установленного работнику после повышения, на оклад,
который был у работника до повышения;
• на хозрасчетных предприятиях корректировка средней заработной платы проводится с учетом их финансовых возможностей
(это позволяет хозрасчетному предприятию
в случае тяжелого финансового положения
несколько уменьшить коэффициент корректировки, но не освобождает это предприятие
от корректировки);
• уменьшение коэффициента корректировки средней заработной платы оформляется приказом по предприятию, согласованным
с профсоюзным комитетом предприятия
или с иным уполномоченным на представительство трудового коллектива органом
(в приказе указываются причины, которые не позволяют провести корректировку
в полном объеме, в частности, снижение рентабельности, объемов производства, недостаток оборотных средств и т. п.).
Для обеспечения на предприятии определенности в корректировке средней заработной платы целесообразно соответствующие
нормы включить в коллективный договор.
В этих нормах возможно предусмотреть
и порядок уменьшения с учетом финансовых
возможностей коэффициентов корректировки, а после преодоления финансовых трудностей — применение этих коэффициентов
в полном размере.
В приложении 1 — примерный фрагмент
коллективного договора предприятия с нормами по корректировке средней заработной
платы. Фрагмент коллективного договора

ОПЛАТА ПРАЦІ

как документ, подлежащий уведомительной
регистрации в райгосадминистрации, приводится на государственном языке.

Документирование корректировки
Документирование корректировки заработка приводится в приложениях 2–6.
В приложении 2 — пример приказа об
оформлении расчетов по корректировке
средней заработной платы. Этот приказ
целесообразно издавать один раз на время
действия коллективного договора.
В приложении № 1 к приказу — форма
расчета откорректированного заработка
с применением помесячных персональных
коэффициентов в расчетном периоде.
В приложении № 2 к приказу — форма
расчета суммы дополнительной выплаты
по корректировке заработка за период сохранения средней заработной платы со дня
повышения тарифной ставки (оклада).
Эта форма разработана с приведением
необходимых расчетных составляющих. Предполагается, что откорректированный зара
боток расчетного периода исчислен отдельно
(при этом суммы выплат за каждый месяц
расчетного периода приведены к тарифным
условиям, установленным на конец периода
сохранения средней заработной платы).
Обе формы расчетов могут использоваться для 2-месячного и 12-месячного рас
четного периода.
В приложении 3 — пример приказа о снижении коэффициентов корректировки средней заработной платы.
В приложении 4 — пример приказа о персональной корректировке заработка (с вариантом снижения коэффициента корректировки).
В примере расчета представлены исходные ситуации расчета:
• продолжительность расчетного периода;
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• повышение оклада в расчетном периоде в случаях, учитываемых и не учитываемых при корректировке;
• снижение коэффициентов корректировки средней заработной платы в связи с финансовыми трудностями, возникшими на
предприятии.
В данных об изменении в расчетном периоде должностного оклада (графы 1–4 расчета) отслеживается тот факт, что корректировка проводится только в нормативно
предусмотренном для корректировке случае
повышения оклада. Так, видно, что повышение оклада в июле 2017 г. на 477 грн (гр. 2)
в связи с присвоением квалификационной
категории от того времени, когда повышение было произведено, не учитывается
при корректировке (гр. 3). А повышение
оклада в январе 2018 г. на 388 грн (гр. 2)
при повышении минимальной заработной
платы от времени повышения учитывается
при корректировке (гр. 4).
В рассматриваемом случае заработок
в расчетном периоде корректируется по
персональным коэффициентам с учетом
их уменьшения, исходя из финансового
положения предприятия.
В приложении 5 — пример приказа о персональной корректировке среднего заработка
с применением коэффициентов в полном
размере. Этот приказ касается выплат расчетного периода.
Сумма доплат по конкретному работнику в связи с применением коэффициентов
корректировки в полном размере принимается по сумме, предварительно рассчитанной в приказе о персональной корректировке заработка со снижением коэффициентов. В нашей разработке эта сумма доплат
(1110 грн) определена в приложении к приказу от 05.03.2018 г. № 20-ОД.
В приложениях 2–5 показано, как реализуется нормативная возможность хозрасчетного предприятия по корректировке средней
заработной платы с учетом финансовых
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возможностей. Это усложняет документирование. Без снижения коэффициента
корректировки были бы упрощены и формы
расчетов откорректированного заработка
в расчетном периоде (приложения 2 и 4)
и не было бы необходимости в издании
соответствующих приказов (приложения
3 и 5). Не учитывать при корректировке
средней заработной платы свои финансовые
возможности и соответственно упростить
документирование — это компетенция
хозрасчетного предприятия, реализуемая
в коллективном договоре (или в нормативном приказе по предприятию).
В приложении 6 — пример приказа о персональной корректировке части отпускных
выплат при повышении должностного оклада работнику во время отпуска. В нашей
разработке (стр. 4 расчета) принимается
заработок, откорректированный в полном
размере.

Ответственность за непроведение
корректировки
Штрафные санкции для юридических лиц
и предпринимателей, использующих наемный труд, за нарушение законодательства
о труде установлены ст. 265 КЗоТ.
Министерство социальной политики Украины в письме от 16.08.2016 г. № 1143/13/8416 указало, что непроведение корректировки средней заработной платы является
нарушением законодательства о труде, за
что установлена ответственность абзацем
шестым4 части второй ст. 265 КЗоТ, а именно
штраф в размере минимальной заработной
платы, установленной законом на момент
выявления нарушения.
Административная ответственность для
должностных лиц предприятия за такое
4 По состоянию на 01.08.2016 г. часть вторая ст. 265
КЗоТ содержала только пять абзацев. (Прим. ред.)
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нарушение требований законодательства
о труде ст. 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях определена
штрафом в размере от 30 до 100 нмдг, или
от 510 до 1700 грн.
И в заключение отметим, что предложенный пакет документов по корректировке

средней заработной платы — возможный
рациональный вариант решения этих вопросов на предприятии. Соблюсти социально
направленную законодательную норму —
это реально. Можно смело корректировать
среднюю заработную плату. Все понятно без
дорогих семинаров. И такая приятная мелочь:
ни трудовых споров, ни штрафов не будет.
Приложение 1

Колективний договір
ТОВ «Агрофірма «Світанок»
на 2018 рік
(фрагмент)
<…>
Розділ II. Зобов’язання роботодавця
<…>
5. З оплати праці.
5.26.5 Керуючись п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства,
а також за рішеннями, передбаченими в колективному договорі, як у розрахунковому
періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітну плату, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час
обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригувати
на коефіцієнт її підвищення.
Не враховувати під час коригування середньої заробітної плати підвищення тарифних ставок (окладів) у разі:
— присвоєння вищого розряду або кваліфікаційної категорії;
— переведення на іншу вищеоплачувану роботу;
— наближення посадових окладів до максимальних розмірів по окремих працівниках категорії службовців у межах встановленої в колективному договорі схеми
посадових окладів;
— підвищення тарифних ставок (окладів) окремій категорії працівників.
Помісячні персональні коефіцієнти коригування середньої заробітної плати встановлювати за такими нормами:
— коефіцієнт, на який потрібно прокоригувати виплати, які враховуються під час
обчислення середньої заробітної плати, розраховується діленням окладу (тарифної
ставки), встановленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку), який мав працівник до підвищення; коефіцієнти підвищення посадових окладів (тарифних ставок),
які склалися по кожному працівнику, затверджуються наказом по підприємству, погодженим з профспілковим комітетом;
5

Нумерация условная.
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— у разі фінансових труднощів через брак коштів розрахункові коефіцієнти
коригування середньої заробітної плати в розрахунковому періоді (останні 12 або
2 місяці) зменшуються в однаковому розмірі для всіх працівників; розмір зменшення
цих коефіцієнтів визначається наказом по підприємству, погодженим із профспілковим комітетом; у разі подолання фінансових труднощів наказом по підприємству
коефіцієнти коригування можуть застосовуватися без зменшення (з донарахуванням
відповідних сум за раніше запровадженим зменшенням цих коефіцієнтів).
У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулося в періоді, протягом
якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюється
нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної
плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів); зменшення коефіцієнтів коригування в разі фінансових труднощів у цих випадках не проводиться.
Порядок оформлення розрахунків коригування середньої заробітної плати затвердити погодженим із профспілковим комітетом відповідним наказом по підприємству.
Зниження з урахуванням фінансових труднощів коефіцієнтів коригування середньої
заробітної плати та застосування їх у повному розмірі після подолання фінансових
труднощів затверджувати погодженими з профспілковим комітетом наказами.
<…>
Приложение 2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОФИРМА «РАССВЕТ»
ПРИКАЗ
25.01.2018

с. Долинное

№ 8-ОД

Об оформлении расчетов по корректировке средней заработной платы
С целью реализации норм законодательства о труде и норм Коллективного договора на 2018 г. в части корректировки средней заработной платы при повышении
тарифных ставок и должностных окладов, по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы расчета заработка в связи с повышением тарифной ставки
(оклада) и учитываемого при исчислении средней заработной платы:
1.1. По расчетному периоду — приложение № 1 к приказу.
1.2. По периоду сохранения средней заработной платы — приложение № 2 к приказу.
<…>
Основания: 1. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета от 18.01.2018 г.
№ 1 с согласованием оформления расчетов.
2. Докладная записка старшего экономиста Будовской Т. П.от 24.01.2018 г.
с проектом приказа.
Директор

Буряк

Д. И. Буряк

6

Будовская

Графы 6 и 9 заполняются в случае снижения коэффициентов корректировки.

Старший экономист

×
×
×
×
×
Итого
Прирост откорректированного заработка при завершении корректировки до полного
размера (итог по графе 8 – итог по графе 9), грн

I. Исходные данные
1. Фамилия, имя, отчество, должность (профессия) работника
2. Случай исчисления средней заработной платы
3. Продолжительность расчетного периода исчисления средней заработной
платы
II. Схема расчета
Персональные помесячные
Размер тарифной ставки
коэффициенты корректировки
(оклада) в расчетном
заработка за время до повышения
Зарапериоде, грн:
тарифных ставок (окладов)
боток,
Месяцы
подлев полном
расчетв части,
в части,
жащий
размере
ного пене учиты- учитыкоррек(гр. 4 по
риода весь ваемой
ваемой
сниженные на _ % тировке,
разпоследнему
при
при
((гр. 5 – 1) × 0,7 + 1)
грн
мер
месяцу
корреккоррекрасчетного
тировке
тировке
периода ÷ гр. 4)
7
1
2
3
4
5
66

96

в полном
размере
(гр. 7 × гр. 5)

8

Т. П. Будовская

со снижением
коэффициентов
корректировки
(гр. 7 × гр. 6)

Откорректированный
заработок, грн:

Форма расчета заработка, учитываемого при исчислении
средней заработной платы и откорректированного работнику
в связи с повышением в расчетном периоде тарифной ставки (оклада)

Приложение № 1 к приказу
по ООО «Агрофирма «Рассвет»
от 25.01.2018 г. № 8-ОД
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Приложение № 2 к приказу
по ООО «Агрофирма «Рассвет»
от 25.01.2018 г. № 8-ОД
Форма расчета дополнительной выплаты работнику
по корректировке заработка в связи с учитываемым повышением
тарифной ставки (оклада) в периоде сохранения средней заработной платы
Фамилия, имя, отчество, должность (профессия) работника
Показатели расчета
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателей
2
Размер должностного оклада до повышения, грн
Размер должностного оклада после повышения с ___________ г.,
грн
Коэффициент повышения должностного оклада (стр. 2 ÷ стр. 1)
Заработок в расчетном периоде, откорректированный по
утвержденным помесячным коэффициентам для начисления
выплат с __________ г. по __________ г. включительно, грн
Количество дней расчетного периода, принимаемое для расчета
средней зарплаты
Среднедневной откорректированный заработок (стр. 4 ÷ стр. 5),
грн
Количество календарных дней сохранения средней зарплаты
после повышения с _______ г. должностного оклада
Сумма выплаты, подлежащая перерасчету (стр. 6 × стр. 7), грн
Сумма дополнительной выплаты за период сохранения средней
заработной платы с __________ г. (стр. 8 × стр. 3 – 1), грн

Старший экономист

Будовская

Значения
показателей
3

Т. П. Будовская

ОПЛАТА ПРАЦІ

№7 (144) липень 2018

Приложение 3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОФИРМА «РАССВЕТ»
ПРИКАЗ
29.01.2018

с. Долинное

№ 9-ОД

О снижении коэффициентов корректировки средней заработной платы
На предприятии имеются финансовые трудности (приводятся необходимые
данные для обоснования финансовых трудностей). В связи с этим недостает средств
для корректировки в полном объеме средней заработной платы при повышении
в расчетном периоде тарифных ставок и окладов.
С учетом изложенного, на период преодоления финансовых трудностей, согласно
нормам Коллективного договора на 2018 г. в части корректировки средней заработной
платы и по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 февраля 2018 г. корректировать среднюю заработную плату при повышении
тарифных ставок и окладов за расчетный период по коэффициентам корректировки,
сниженным на 30 %.
1.1. Рассчитывать помесячные персональные коэффициенты корректировки
с учетом их снижения по форме, утвержденной в приложении № 1 к приказу по предприятию от 25.01.2018 г. № 8-ОД.
2. Применить после преодоления финансовых трудностей коэффициенты корректировки средней заработной платы в полном размере за месяцы расчетного периода
с дополнительным начислением выплат, оформленным приказом по предприятию.
3. Контроль за выполнением этого приказа возложить на главного бухгалтера
Зорину В. В.
Основания: 1. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета от 25.01.2018 г.
№ 2 с согласованием снижения коэффициентов корректировки.
2. Докладная записка главного бухгалтера Зориной В. В. от 26.01.2018 г.
с проектом приказа.
Директор

Буряк

Д. И. Буряк
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Приложение 4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОФИРМА «РАССВЕТ»
ПРИКАЗ
05.03.2018

с. Долинное

№ 20-ОД

О персональной корректировке заработка
со снижением коэффициентов
В расчетном 12-месячном периоде (март 2017 г. – февраль 2018 г.) исчисления
средней заработной платы по оплате времени ежегодного отпуска бухгалтеру Ромащенко И. П. оклад повышался в связи с повышением прожиточного минимума
трудоспособных лиц. Это повышение оклада согласно действующему законодательству и соответствующим нормам Коллективного договора на 2018 г. учитывается при
корректировке средней заработной платы.
На предприятии на период преодоления финансовых трудностей приказом по
предприятию от 29.01.2018 г. № 9-ОД коэффициенты корректировки средней заработной платы снижаются на 30 %.
С учетом изложенного и в соответствии с приказом по предприятию от 25.01.2018 г.
№ 8-ОД об оформлении расчетов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет откорректированного заработка бухгалтеру II категории
Ромащенко И. П. за период с марта 2017 г. по февраль 2018 г. включительно со
снижением коэффициентов корректировки на 30 % — приложение к приказу.
1.1. Рассчитывать среднюю заработную плату для оплаты времени ежегодного
отпуска с учетом откорректированного заработка.
2. Контроль за выполнением этого приказа возложить на главного бухгалтера
Зорину В. В.
Основание: докладная записка старшего экономиста Будовской Т. П. от 02.03.2018 г.
с проектом приказа.
Директор

Буряк

Д. И. Буряк

Ромащенко Ирина Петровна, бухгалтер
Оплата времени ежегодного отпуска
с 14.03.2018 г. по 12.04.2018 г.
включительно
12-месячный

7

3365,00
3365,00
3365,00
3365,00
3842,007
3842,00
3842,00

3365,00
3365,00
3365,00
3365,00
—
—
—

—
—
—
—
3842,00
3842,00
3842,00

—
—
—
—
1,10
1,10
1,10

—
—
—
—
1,07
1,07
1,07

—
—
—
—
3842,00
3842,00
3842,00

3365,00
3365,00
3365,00
3365,00
4226,20
4226,20
4226,20

В июле 2017 г. повышение оклада на 477 грн (3842 – 3365) в связи с присвоением II квалификационной категории.

2017 г.
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

3365,00
3365,00
3365,00
3365,00
4110,94
4110,94
4110,94

3. Продолжительность расчетного периода исчисления средней заработной платы
II. Схема расчета
Персональные помесячные
Откорректированный
Размер тарифной ставки (оклада)
коэффициенты корректировки
заработок, принимаемый для
Заразаработка за время до повышения
расчета средней зарплаты,
в расчетном периоде, грн:
боток,
тарифных ставок (окладов)
грн:
Месяцы
подлерасчетв части,
в части,
жащий
со снижением
ного
не учитыучитыкоррекв полном
сниженв полном
коэффициенпериода
весь
ваемой
ваемой
тировке,
размере
ные на 30 %
размере
тов коррекразмер
при
при
грн
(4230 ÷ гр. 4) ((гр. 5 – 1) × 0,7 + 1)
(гр. 7 × гр. 5)
тировки
корреккоррек(гр. 7 × гр. 6)
тировке
тировке
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. Случай исчисления средней заработной платы

I. Исходные данные
1. Фамилия, имя, отчество, должность (профессия) работника

Расчет откорректированной в связи с повышением тарифных ставок (окладов) средней заработной платы

Приложение к приказу
по ООО «Агрофирма «Рассвет»
от 05.03.2018 г. № 20-ОД
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Ромащенко Ирина Петровна, бухгалтер
Оплата времени ежегодного отпуска
с 14.03.2018 г. по 12.04.2018 г.
включительно
12-месячный

В январе 2018 г. повышение оклада на 388 грн (3753 – 3365) в связи с повышением прожиточного минимума.

Будовская

4230,00
4230,00
46 585,64

4230,00
4230,00
47 277,20

Т. П. Будовская

691,56

4110,94
4110,94
4110,94

4226,20
4226,20
4226,20

ОПЛАТА ПРАЦІ

8

Старший экономист

Октябрь
3842,00
—
3842,00
1,10
1,07
3842,00
Ноябрь.
3842,00
—
3842,00
1,10
1,07
3842,00
Декабрь
3842,00
—
3842,00
1,10
1,07
3842,00
2018 г.
Январь
4230,008
—
—
1,0
1,0
—
Февраль
4230,00
—
—
1,0
1,0
—
×
×
×
×
×
×
Итого
Прирост откорректированного заработка при завершении корректировки до полного
размера (итог по графе 8 – итог по графе 9), грн:

3. Продолжительность расчетного периода исчисления средней заработной платы
II. Схема расчета
Персональные помесячные
Откорректированный
Размер тарифной ставки (оклада)
коэффициенты корректировки
заработок, принимаемый для
Заразаработка за время до повышения
расчета средней зарплаты,
в расчетном периоде, грн:
боток,
тарифных ставок (окладов)
грн:
Месяцы
подлерасчетв части,
в части,
жащий
со снижением
ного
не учитыучитыкоррекв полном
сниженв полном
коэффициенпериода
весь
ваемой
ваемой
тировке,
размере
ные на 30 %
размере
тов коррекразмер
при
при
грн
(4230 ÷ гр. 4) ((гр. 5 – 1) × 0,7 + 1)
(гр. 7 × гр. 5)
тировки
корреккоррек(гр. 7 × гр. 6)
тировке
тировке
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. Случай исчисления средней заработной платы

I. Исходные данные
1. Фамилия, имя, отчество, должность (профессия) работника
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Приложение 5
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОФИРМА «РАССВЕТ»
ПРИКАЗ
02.04.2018

с. Долинное

№ 25-ОД

О применении коэффициентов корректировки
среднего заработка в полном размере
На предприятии преодолены финансовые трудности, которые были причиной
уменьшения с 01.02.2018 г. на 30 % коэффициентов корректировки средней заработной платы при повышении тарифных ставок и окладов в расчетном периоде.
С учетом изложенного и в соответствии с нормами Коллективного договора на
2018 г. в части корректировки средней заработной платы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 02.04.2018 г. применить в полном размере помесячные персональные
коэффициенты корректировки средней заработной платы при повышении тарифных
ставок и должностных окладов.
1.1. Утвердить персональные доплаты работникам предприятия по корректировке
средней заработной платы с 01.02.2018 г. до 01.04.2018 г. — приложение к приказу.
2. Главному бухгалтеру Зориной В. В. обеспечить дополнительные начисления
выплат по всем расчетам средней заработной платы за период с 01.02.2018 г.
и выплату работникам предприятия в апреле 2018 г. начисленных дополнительных
сумм.
Основание: докладная записка старшего экономиста Будовской Т. П. от 30.03.2018 г.
с проектом приказа.
Директор

Буряк

Д. И. Буряк
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1

Старший экономист

2

1

2

№
п/п

3

Оплата времени
ежегодного
отпуска
Ромащенко И. П., с 14.03.2018 г.
бухгалтер
по 12.04.2018 г.,
12-месячный
расчетный
период
и т. д.

Фамилия,
инициалы,
должность
(профессия)
работника

Случай
сохранения
средней
заработной
платы,
продолжительность
расчетного
периода

353

30

Количество
календарных
дней
расчетного
Время
12-месячного
сохранения
периода за
исключением среднего
праздничных
зараи нерабочих
ботка,
дней, установдней
ленных
законодательством
5
6

Будовская

691,56
(приказ от
05.03.2018 г.
№ 20-ОД)

Прирост
откорректированного
заработка,
предусмотренный
приказом по
предприятию
при завершении
корректировки
до полного
размера, грн
4

1,96
(691,56 ÷ 353)

7

Среднедневная
доплата
(гр. 4 ÷ гр. 5),
грн

Т. П. Будовская

58,80
(1,96 × 30)

8

Доплата за время
сохранения
среднего
заработка
(гр. 7 × гр. 6),
грн

Ведомость персональных доплат работникам предприятия по корректировке среднего заработка
с 01.02.2018 г. по 01.04.2018 г. в связи с применением коэффициентов корректировки в полном размере

Приложение к приказу
по ООО «Агрофирма «Рассвет»
от 02.04.2018 г. № 25-ОД
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Приложение 6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОФИРМА «РАССВЕТ»
ПРИКАЗ
11.07.2018

с. Долинное

№ 68-ОД

О персональной корректировке части отпускных выплат
В связи с законодательным повышением прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 01.07.2018 г. всем работникам предприятия повышены тарифные
ставки и должностные оклады. Соответственно с 01.07.2018 г. агроному Петрову И. П.,
использующему ежегодный отпуск с 15.06.2018 г. по 15.07.2018 г., повышен должностной оклад.
С учетом изложенного и с целью персональной корректировки части отпускных
выплат Петрову И. П.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет суммы дополнительной выплаты средней заработной платы
за время ежегодного отпуска агроному Петрову И. П. с 01.07.2018 г. по 15.07.2018 г.
включительно — приложение к приказу.
1.2. Главному бухгалтеру Зориной В. В. обеспечить в июле 2018 г. выплату Петрову И. П. дополнительной суммы отпускных.
Основание: докладная записка старшего экономиста Будовской Т. П. от 08.07.2018 г.
с проектом приказа.
Директор

Буряк

Д. И. Буряк
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Приложение к приказу
по ООО «Агрофирма «Рассвет»
от 11.07.2018 г. № 68-ОД
Расчет суммы дополнительной выплаты отпускных по корректировке
заработка за период сохранения средней заработной платы с учетом
нормативно учитываемого повышения оклада с 01.07.2018 г.
Фамилия, имя, отчество, должность (профессия) работника

Петров Иван
Петрович, агроном

Показатели расчета
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателей
2
Размер должностного оклада до повышения, грн
Размер должностного оклада после повышения
с 01.07.2018 г., грн
Коэффициент повышения должностного оклада
с 01.07.2018 г. (стр. 2 ÷ стр. 1)
Заработок в расчетном периоде, откорректированный
по утвержденным помесячным коэффициентам
для начисления выплат за время ежегодного отпуска
с 15.06.2018 г. по 15.07.2018 г. включительно, грн
Количество календарных дней расчетного периода,
принимаемое для расчета средней зарплаты
Среднедневной откорректированный заработок
(стр. 4 ÷ стр. 5), грн
Количество календарных дней сохранения средней
заработной платы после повышения с 01.07.2018 г.
должностного оклада
Сумма выплат, подлежащая перерасчету
(стр. 6 × стр. 7), грн
Сумма дополнительных выплат за период сохранения
средней заработной платы с 01.07.2018 г.
(стр. 8 × стр. 3 – 1), грн

Старший экономист

Будовская

Значения
показателей
3
3365,00
3533,00
1,05
(3533,00 ÷ 3365,00)
47 200,00
353
133,71
(47 200,00 ÷ 353)
15
2005,65
(133,71 × 15)
100,28
(2005,65 × 0,05)

Т. П. Будовская
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Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Коригування

зарплати: нюанси
в бюджетному секторі
Кому відпустка, а кому клопіт… У спекотну літню пору в бухгалтерів часто виникають труднощі із застосуванням окремих
положень п. 10 Порядку № 100 щодо коригування заробітної
плати працівників для визначення розміру відпускних, якщо
в розрахунковому періоді було підвищення посадових окладів, як це трапляється, зокрема, в державних службовців,
яким протягом року кілька разів можуть бути змінені умови
оплати праці. Розрахунок коефіцієнта коригування простий,
але складнощі виникають у разі визначення, до якої частини
заробітної плати його слід застосовувати і в яких випадках.
Тому не будемо обтяжувати матеріал числовими прикладами, а зосередимося на підставах застосування коефіцієнта
коригування

Н

а відміну від госпрозрахункових під
приємств, відповідно до п. 10 Порядку
обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ
від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100), працівникам бюджетних установ
і організацій заробітна плата, включаючи
премії та інші виплати, що враховуються під
час обчислення середньої заробітної плати,
за проміжок часу до підвищення коригуються
на коефіцієнт їх підвищення в обов’язковому
порядку без його зменшення.

В установах та організаціях бюджетного
сектору посадові оклади підвищують вик
лючно відповідно до актів законодавства.
Підвищення окладів з початку 2017 р. за
лежить від законодавчого підвищення прожиткового мінімуму. Його зростання при
зводить до автоматичного підвищення розмірів посадових окладів: всіх працівників
з тарифними розрядами від 1-гo до 25-го,
збільшуються посадові оклади працівників,
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів місцевого самовря
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дування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів.
Крім того, в бюджетників мають місце
часті переведення, атестації, що також при
зводить до зміни окладів. А нам відомо, що
в разі зміни тарифної ставки (посадового
окладу) працівнику у зв’язку з присвоєнням
вищого розряду, переведенням на іншу ви
щеоплачувану роботу (посаду) тощо таке
коригування середньої заробітної плати не
провадиться. Тож коригування зарплати
за п. 10 Порядку № 100 для бюджетників
дуже актуальне.
У розрахунковому періоді, який
береться до уваги для обчислення
відпускних, працівника бюджетної
установи було переведено з посади головного спеціаліста на посаду начальника
відділу, відповідно, з підвищенням окладу.
Чи підлягає коригуванню на коефіцієнт
підвищення його заробітна плата до переведення?
Необхідність застосування коефіцієнта підвищення для розрахунку від
пускних визначає абзац перший п. 10
Порядку № 100, а саме у випадках підви
щення тарифних ставок і посадових окладів
в установі, організації відповідно до ак
тів законодавства, а також за рішеннями,
передбаченими в колективних договорах
(угодах) як у розрахунковому періоді, так
і в періоді, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток. Коригу
ється заробітна плата, включаючи премії
та інші виплати, що враховуються під час
обчислення середньої заробітної плати, за
проміжок часу до підвищення на коефіцієнт
їх підвищення. Госпрозрахунковим під
приємствам та організаціям надано право
проводити коригування заробітної плати та
інших виплат з урахуванням їх фінансових
можливостей. У разі скрутного фінансового
становища за результатами проведеного
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аналізу можливо дещо зменшити коефіцієнт
коригування, але ця норма не звільняє такі
підприємства від коригування. Статтею
265 КЗпП непpоведення коригування для
оплати відпускних не виділено як окреме
порушення, проте передбачено покарання
у вигляді накладення штрафу як зa порушення інших вимог тpудового законодав
ства (тобто в розмірі мінімальної заробітної плати).
Коефіцієнт коригування визначають шляхом ділення окладу, установленого працівникові після підвищення посадових окла
дів, на оклад, який був у нього до підвищення.
Абзац третій п. 10 Порядку № 100 надає
однозначну відповідь на питання: в разі
зміни тарифної ставки (посадового окла
ду) працівникові у зв’язку з присвоєнням
вищого розряду, переведенням на іншу ви
щеоплачувану роботу (посаду) тощо таке
коригування середньої заробітної плати
не провадиться.
Так само не проводиться коригування
і в разі переведення в розрахунковому періоді на нижчеоплачувану посаду. Статтею 114 КЗпП визначено, що в разі переведення працівника на іншу постійну нижче
оплачувану роботу за працівником зберіга
ється його попередній середній заробіток
протягом двох тижнів з дня переведення.
Збереження середнього заробітку означає,
що протягом двох тижнів з дня переведення
працівникові провадиться доплата до за
робітної плати на новій роботі з таким розрахунком, щоб вона разом із заробітком на
новій роботі дорівнювала середньому заробітку на попередній роботі.
У розрахунковому періоді, що враховується під час обчислення відпускних, працівника бюджетної
установи було переведено з посади головного спеціаліста на посаду начальника
відділу, відповідно, з підвищенням окладу.
Крім того, після переведення оклад було
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підвищено згідно з постановою КМУ. Як
правильно провести коригування його
заробітної плати?
Знову ж таки зауважимо, що підви
щення окладу внаслідок переведення
працівника на вищу посаду не є під
ставою для коригування заробітної плати
у зв’язку з таким переведенням. Заробітна
плата до переведення на вищеоплачувану
посаду, як ми вже з’ясу-вали в попередньому
прикладі, корегуванню не підлягає.
Водночас заробітну плату за період після переведення і до законодавчого підви
щення окладу коригують на коефіцієнт
підвищення за посадою, яку працівник займає на момент виходу у відпустку, на загальних підставах.
Якщо підвищення посадового окладу
відбулося в тому ж місяці, що й переведення
на вищеоплачувану посаду, коригування
не проводиться.
У разі якщо в розрахунковому періоді
відбулося більше одного законодавчого
підвищення, то коефіцієнт коригування
визначають для кожного місяця розрахунко
вого періоду з урахуванням усіх підвищень.
Тобто розрахунковий період слід ділити на
періоди до кожного законодавчого підви
щення окладів і обчислювати коефіцієнт
коригування для кожного періоду окремо.
У розрахунковому періоді, за який
обчислюються відпускні, оклад
було підвищено згідно з постановою КМУ. Після цього працівника було
переведено з посади головного спеціаліста на посаду начальника відділу,
відповідно, з підвищенням окладу. Як
правильно провести коригування його
заробітної плати?
Якщо працівника перевели на вище
оплачувану посаду після законодавчого підвищення окладів, то заробіт-
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ну плату до збільшення коригують на коефі
цієнт підвищення за попередньою посадою.
Після переведення працівника заробіток
у розрахунковому періоді не коригують,
оскільки після переведення законодавчого
підвищення посадового окладу не було.
У першому місяці розрахункового
періоду, який враховується для обчислення відпускних, оклад було
підвищено згідно з постановою КМУ. Чи
підлягає в такому разі коригуванню на
коефіцієнт підвищення заробітна плата
за весь розрахунковий період?
Коригується заробітна плата за про
міжок часу до підвищення посадових
окладів згідно з постановою КМУ.
Оскільки в наведеному запитанні місяці до
підвищення не належать до розрахункового
періоду, то підстави корегувати заробітну
плату відсутні.
У розрахунковому періоді, що береться до уваги під час обчислення відпускних, було підвищено
оклад згідно з постановою КМУ. Після
цього працівника бюджетної установи
було переведено з посади начальника
відділу на посаду головного спеціаліста,
відповідно, зі зменшенням окладу. Як
правильно провести коригування його
заробітної плати?
На жаль, п. 10 Порядку № 100 не
містить чіткої відповіді на наведене
запитання, хоча ця ситуація є досить
розповсюдженою. На думку фахівців Мініс
терства соціальної політики України (лист
від 20.04.2017 р. № 1227/0/101-17/282), під
час обчислення середньої заробітної плати
зарплату до підвищення окладів необхідно
прокоригувати на коефіцієнт підвищення
окладу працівника за тією посадою, яку
працівник обіймав на дату законодавчого
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підвищення посадових окладів. Тобто кое
фіцієнт підвищення окладів визначають за
тією посадою, на якій перебував працівник у
відповідних місяцях, оскільки під час роботи
працівника саме на цій посаді й відбулося
законодавче підвищення окладів. Заробітна
плата після підвищення окладів враховуєть
ся в нарахованому працівникові розмірі,
оскільки його переведення на іншу посаду
не є підставою для коригування зарплати.
Згідно з постановою КМУ посадові
оклади було підвищено в тому ж
місяці, в якому розпочинається
відпустка працівника. Чи підлягає коригуванню на коефіцієнт підвищення його
заробітна плата?
Відповідно до абзацу другого п. 10
Порядку № 100 у випадках, коли під
вищення окладів відбулось у періоді,
протягом якого за працівником зберігався
середній заробіток, за цим заробітком здій
снюються нарахування лише в частині, що
стосується днів збереження середньої за
робітної плати з дня підвищення окладів.
У такому випадку слід відкоригувати за
робітну плату працівника та доплатити на
лежні йому кошти. Але при цьому середній
заробіток коригують лише в частині днів
відпустки, що припадає на період після під
вищення окладу. Донарахування необхідно
проводити і в разі, якщо підвищення окладів
відбулося в періоді, коли працівник вже
перебував у відпустці.
Чи є якісь винятки в застосуванні
коефіцієнта коригування?
Якщо певні періоди виключаються із
розрахункового періоду, то й заробіт
ну плату за ці періоди не коригують.
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Такі випадки наведено в абзацах сьомому
та восьмому п. 2 Порядку № 100:
• у разі зміни структури заробітної пла
ти з одночасним підвищенням посадових
окладів працівникам органів державної
влади та органів місцевого самоврядування
відповідно до актів законодавства період
до зміни структури заробітної плати ви
ключається із розрахункового періоду;
• у разі якщо зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів дер
жавної влади та органів місцевого само
врядування відбулася в період, протягом
якого за працівником зберігається середня
заробітна плата, а також якщо заробітна
плата в розрахунковому періоді не збері
гається, обчислення середньої зарплати
провадиться з урахуванням виплат, перед
бачених працівникові згідно з умовами
оплати праці, що встановлені після підви
щення посадових окладів.
Пункт 10 Порядку № 100 застосовують
не лише під час обчислення відпускних,
а й в інших випадках розрахунку середньої
зарплати:
• оплати періоду відряджень;
• часу строкової військової служби (мо
білізації, служби за контрактом);
• обчислення вихідної допомоги;
• матеріальної допомоги в розмірі се
редньомісячної зарплати тощо.
Але зверніть увагу, що під час обчислення суми матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та для
оплати періоду перебування у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами праців
ників коригування зарплати за розрахунко
вий період не проводиться, до розрахунку
приймається дохід, з якого сплачено ЄСВ
у розрахунковому періоді, включений у звітність з ЄСВ.
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Сьогодні в рубриці:

Путівки працівникам:
облік та оподаткування

c. 67

Ірина Красовська,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Путівки

працівникам: облік
та оподаткування
На сьогодні за рахунок коштів Фонду соціального страхування оплачується лише лікування застрахованих осіб
у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів
після перенесених захворювань і травм. Іншими путівками, зокрема профілактичними, Фонд вже не забезпечує.
Отже, тепер працівників, крім них самих, путівками може
забезпечити або підприємство, або профспілка. У статті
розглянемо, як це має відбуватися, як обліковувати путівки
та оподатковувати їх вартість
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Підстави для забезпечення
працівників путівками
На законодавчому рівні надання працівникам путівок за рахунок коштів підприємства передбачено нормами КЗпП, зокрема:
• ст. 145 КЗпП визначено, що працівникам, які успішно й сумлінно виконують
свої трудові обов’язки, надаються передусім
переваги та пільги в галузі соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків
відпочинку тощо);
• відповідно до ст. 185 КЗпП роботодавець повинен, у разі необхідності, видавати
вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей
віком до 14 років або дітей з інвалідністю,
путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах,
а також надавати їм матеріальну допомогу.
Підприємства, які планують забезпечувати своїх працівників путівками, зазвичай
передбачають це у внутрішньому нормативно-правовому документі, наприклад, у колективному договорі, положенні про соціальний пакет або прописують у трудових
договорах із працівниками.
Законодавством не встановлено жодних
обмежень у цьому питанні, тому керівництво підприємства самостійно вирішує, яким
чином забезпечувати працівників путівками. У більшості випадків найвагомішим
критерієм є фінансові можливості підприємства.

Умови забезпечення путівками
Варіанти та умови забезпечення праців
ників путівками можуть бути різними, зок
рема, підприємство може надавати путівки:
• як до санаторно-курортних закладів,
так і до закладів, які не передбачають лікувально-оздоровчих процедур (наприклад,
пансіонатів, будинків відпочинку тощо);

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

• до вітчизняних чи закордонних установ/закладів;
• усім працівникам або лише окремим,
наприклад, тим, у кого найкращі показники трудової діяльності, або працівникам
з дітьми;
• лише працівникам підприємства або
їм і додатково членам їх сімей;
• безоплатно, за повну вартість чи з част
ковою оплатою.
Підприємство може самостійно купувати
путівки, а потім видавати їх працівникам,
а може компенсувати (повністю чи частково) вартість путівок, придбаних ними самостійно.
Також деякі підприємства передбачають,
що путівка може бути використана як для
спільного відпочинку/лікування працівника
разом із членами його родини, так і шляхом
її поділу між ними. Наприклад, путівку до
санаторію на строк 24 календарних дні між
працівником та одним із членів його сім’ї
можна поділити таким чином: вони їдуть
разом на 12 календарних днів, і кожен день
лікування/відпочинку зараховується їм за
два дні, або ж по черзі використовують по
12 календарних днів путівки.
Зважаючи на те, що на практиці підприємства найчастіше забезпечують своїх працівників путівками до вітчизняних установ
лікування та відпочинку й надають їх або
безоплатно (окремим категоріям працівників), або з частковою оплатою, положення
колективного договору про надання працівникам путівок можна сформулювати так:
«Щорічно з метою оздоровлення працівникам підприємства видаються путівки
на лікування, відпочинок та до дитячих
таборів із частковою оплатою: 80 % —
за рахунок коштів підприємства, 20 % —
за рахунок працівника.
За високу професійну майстерність та
особливі заслуги перед підприємством путівки видаються працівникам безкоштовно».

№7 (144) липень 2018

Якщо за умовами колективного договору
підприємство може додатково забезпечувати
путівками членів родини працівника, які не
працюють на підприємстві, то, як правило,
такі путівки надаються з частковою оплатою, наприклад: 50 % — за рахунок коштів
підприємства та 50 % — за рахунок члена
родини працівника.
Залежно від того, з якою метою підприємство забезпечує своїх працівників путівками, в колективному договорі це може бути
прописано в одному з двох його розділів —
«Оплата праці» чи «Соціальне забезпечення
працівників». Так, забезпечення працівників
путівками з метою заохочення чи відзнаки
за високі показники в роботі відображається
в розділі «Оплата праці», а з метою оздоровлення чи відпочинку — в розділі «Соціальне
забезпечення працівників».
Ще один момент: у колективному договорі
доцільно також прописати можливість виплати підприємством працівнику компенсації замість путівки, якщо хтось із працівників
не може або не бажає нею скористатися.
У законодавстві така норма передбачена
лише для виплати компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку, яка
надається за рахунок державних коштів
особам з інвалідністю та учасникам війни,
учасниками бойових дій. Але сторони колективного договору можуть на власний розсуд
визначити випадки, коли замість путівки
працівникам виплачуватиметься грошова
компенсація її вартості.

Організаційні питання
У цілому процедура забезпечення працівників путівками за рахунок підприємства
нескладна й передбачає такі етапи:
• уповноважені особи підприємства визначають коло працівників, які претендують
на отримання путівок. Це може здійснюватися як на підставі заяв працівників, так
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і з ініціативи адміністрації підприємства,
зокрема, з метою заохочення. Для заохочення працівників використовують оцінки
їх роботи за попередній період (наприклад,
за підсумками роботи за рік або квартал) чи
інші критерії.
• керівник підприємства видає наказ
про забезпечення таких працівників путівками. Крім іншого, в ньому слід вказати
підстави для видачі путівки — норму КЗпП,
положення колективного договору. Якщо
на підприємстві немає колективного договору, надання путівки також оформлюється
наказом керівника: підставами в такому
випадку будуть норми КЗпП та заява працівника;
• підприємство купує путівки у відповідних закладів лікування та відпочинку. Для
цього між підприємством та конкретним зак
ладом укладається договір, на підставі якого
проводиться оплата за путівку (путівки);
• путівки видають працівникам;
• працівники, якщо це передбачено, відшкодовують підприємству вартість путівки
(повну або часткову) шляхом внесення коштів до каси/на банківський рахунок підприємства або бухгалтерія проводить утримання
з їх зарплати.
Якщо за попередньою домовленістю з роботодавцем працівник самостійно купує
путівку, то для отримання компенсації її
вартості (повної або часткової) він має зробити копію бланка путівки та передати її до
бухгалтерії як підтвердний документ.
Відзначимо, що придбання підприємством путівок для своїх працівників не пот
ребує ліцензування. Згідно з п. 19 частини
першої ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
від 02.03.2015 р. № 222-VIII ліцензуванню
підлягає туроператорська діяльність, якою
вважається діяльність туристичних операторів з організації та забезпечення створення
туристичного продукту, реалізації та надання
туристичних послуг щодо виїзного, в’їзного
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та внутрішнього туризму (п. 3 Ліцензійних
умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою КМУ
від 11.11.2015 р. № 991).
Здійснюють та забезпечують туроператорську діяльність туроператори, турагенти
та інші суб’єкти, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, проводять екскурсії, розважальні або
туристичні заходи тощо.
Підприємство не належить до кола перелічених суб’єктів: воно не створює туристичного продукту та не надає туристичних послуг, не здійснює реалізацію путівок
у великих масштабах, а реалізує їх лише
окремим своїм працівникам. Отже, йому
для таких цілей не потрібно купувати ліцензію.

Облік придбаних
путівок
Для обліку путівок, придбаних підприємством, Планом рахунків передбачено
субрахунок 331 «Грошові документи в національній валюті». За дебетом цього субрахунку відображається надходження путівок
до підприємства, а за кредитом — їх видачу
працівникам.
До моменту видачі путівок працівникам вони мають зберігатися в касі як інші
цінності разом із готівковими коштами
та касовими документами на підставі пп. 8
п. 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 29.12.2017 р.
№ 148.
Відзначимо, що законодавство не вимагає від роботодавця вести спеціального журналу обліку придбаних та виданих путівок,
але за власною ініціативою бухгалтерія може
самостійно розробити його та вести. Також
не передбачено вимагати від працівника
доводити факт використання путівки.
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Оподаткування вартості
путівок
ПДФО та ВЗ
Починаючи з 01.01.2018 р. відбулися зміни
в порядку оподаткування вартості путівок,
наданих підприємством своїм працівникам. Так, згідно з новим абзацом другим
пп. 165.1.35 ПКУ до оподатковуваного доходу
працівника не включається вартість путівки
на відпочинок, оздоровлення та лікування,
у т. ч. на реабілітацію осіб з інвалідністю,
на території України, наданої йому та/або
члену його сім’ї першого ступеня споріднення
підприємством — платником податку на прибуток безоплатно або зі знижкою (в розмірі
такої знижки) один раз на календарний рік,
за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п’яти розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня
податкового (звітного) року. У 2018 р. такий
граничний розмір вартості путівки становить 18 615,00 грн (3723,00 грн × 5). Зауважте, що ця норма стосується роботодавців — платників податку на прибуток, платники єдиного податку не можуть нею скористатися.
Тобто з 01.01.2018 р. звільняється від
оподаткування ПДФО і ВЗ безоплатна або
зі знижкою (в розмірі такої знижки) путівка
на відпочинок, оздоровлення та лікування, яка надається за одночасного виконання всіх наведених нижче умов:
• підприємство, що надає путівку, є платником податку на прибуток;
• путівка надається працівнику та/або
членам його сім’ї першого ступеня споріднення;
• відпочинок, оздоровлення та лікування відбуваються на території України;
• путівку надано один раз на календарний рік;
• вартість путівки (розмір знижки) не
перевищує п’яти розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня
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податкового (звітного) року (для 2018 р. —
18 615,00 грн).
Нагадаємо, що згідно з пп. 14.1.263 ПКУ
членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей оподаткування
ПДФО вважаються:
• її батьки;
• її чоловік або дружина;
• діти такої фізичної особи, у т. ч. усиновлені.
Зважаючи на наведене, оподаткуванню
підлягає вартість (частина вартості) путівки:
• під час надання якої не дотримано
хоча б однієї із зазначених вище умов;
• відшкодована (компенсована) працівнику підприємством, оскільки в абзаці
другому пп. 165.1.35 ПКУ йдеться лише про
надання путівки.
Відзначимо, що після появи в ПКУ нової
норми про оподаткування путівок працівникам податківці виклали своє бачення
цієї норми в індивідуальних податкових
консультаціях від 19.02.2018 р. № 673/6/9999-13-02-03-15/ІПК (далі — ІПК № 673) та від
12.03.2018 р. № 931/6/99-99-13-01-01-15/
ІПК (далі — ІПК № 931). Особливо цікавою
є ІПК № 931. У ній податківці зазначають,
що:
• норма абзацу другого пп. 165.1.35 ПКУ
надає роботодавцю право не оподатковувати у 2018 р. вартість путівки, наданої для
працівника та ще одного члена його сім’ї,
у розмірі 37 230,00 грн, тобто 18 615,00 грн
на особу, у разі дотримання умов, визначених
у цьому підпункті;
• у разі надання путівки зі знижкою не
підлягає оподаткуванню розмір знижки, якщо
він не перевищує в 2018 р. 18 315,00 грн.
Якщо розмір знижки перевищує зазначену
граничну суму, то підприємство як податковий агент зобов’язане за рахунок платника
податку утримати ПДФО та ВЗ із загальної
суми наданої знижки;
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• якщо вартість путівки перевищує п’ять
розмірів мінімальної зарплати, то під оподаткування потрапляє вся така вартість,
а не лише сума перевищення. Тобто якщо
в 2018 р. вартість путівки працівника більша
за 18 615,00 грн, вона в повній сумі має бути
включена до складу його оподатковуваного
доходу 1;
• під час нарахування доходу, зважаючи
на те, що путівка надається не в грошовій
формі, слід застосовувати «натуральний»
коефіцієнт;
• оскільки абзац другий пп. 165.1.35 ПКУ
не визначає звільнення від оподаткування
суми компенсації за путівки, які надаються
працівнику його роботодавцем, така сума
включається до оподатковуваного доходу
працівника як додаткове благо;
• у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ:
вартість наданих відповідно до
пп. 1635.1.35 ПКУ путівок, незалежно
від їх розміру і способу оподаткування,
відображається з ознакою доходу «156»;
дохід у вигляді знижки на путівку —
з ознакою доходу «156»;
дохід у вигляді додаткового блага
в разі компенсації за путівку — з ознакою доходу «126».
Розглянемо на прикладах порядок оподаткування вартості путівок.
1 Тут варто звернути увагу на думку податківців
щодо оподаткування подарунків. Наприклад, у листі від
14.12.2016 р. № 21695/5/99-99-13-02-03-16 ДФСУ зазначала, що в разі якщо вартість подарунка перевищує
25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового
року, то сума такого перевищення оподатковується ПДФО
як додаткове благо. Але в індивідуальній податковій
консультації від 02.02.2018 р. № 439/6/99-9913-02-03
вже зроблено висновок: якщо вартість подарунків від
юридичної особи перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати, установленої станом на 1 січня звітного
року, то вся їх вартість обкладається ПДФО як додаткове
благо. Напевно, щоб у подальшому не змінювати думки,
як це сталося з оподаткуванням подарунків, податківці
обрали відразу один варіант. (Прим. ред.)
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Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ПРИКЛАД 1

Вартість путівки працівнику не перевищує граничного розміру
Менеджеру відділу збуту надано путівку до санаторію «Південний» (м. Трускавець)
з 11.06.2018 р. на 18 календарних днів, з повною оплатою за рахунок коштів підприємства.
Вартість путівки — 16 200,00 грн. Інші путівки менеджеру в 2018 р. не надавались.
Оскільки в цьому випадку виконуються всі вимоги, передбачені податковим зако
нодавством для звільнення від оподаткування, вартість путівки не потрапляє до
оподатковуваного доходу менеджера, і, відповідно, з неї не утримуються ПДФО та ВЗ.

ПРИКЛАД 2

Вартість путівки працівнику перевищує граничний розмір
Менеджеру відділу збуту надано путівку до лікувально-реабілітаційного курортного
комплексу Rixos-Prykarpattya (м. Трускавець) з 11.06.2018 р. на 15 календарних днів,
з повною оплатою за рахунок коштів підприємства. Вартість путівки — 30 000,00 грн. Інші
путівки менеджеру в 2018 р. не надавались.
Оскільки вартість путівки перевищує граничний розмір, то всю її слід оподатковувати.
З урахуванням «натурального» коефіцієнта дохід працівника становить:
30 000,00 грн × 1,219512 = 36 585,36 грн.
Сума ПДФО, що належить до утримання:
36 585,36 грн × 18 % = 6585,36 грн.
Сума ВЗ, що належить до утримання:
30 000,00 грн × 1,5 % = 450,00 грн.
Оскільки дохід надається в негрошовій формі, то ПДФО та ВЗ з такого доходу
сплачуються протягом трьох банківських днів з дня, наступного за днем його надання
(нарахування, виплати).

ПРИКЛАД 3

Працівнику компенсовано вартість путівки
Менеджер відділу збуту самостійно придбав путівку до санаторію «Південний»
(м. Трускавець) з 11.06.2018 р. на 18 календарних днів, а пізніше бухгалтерія підприємства
перерахувала йому на картку повну вартість путівки — 16 200,00 грн. Інші путівки менеджеру
в 2018 р. не надавались.
Компенсація вартості путівки не передбачає звільнення від оподаткування, тому всю
суму компенсації (16 200,00 грн) слід включити до оподатковуваного доходу працівника
як додаткове благо. Компенсація надається в грошовій формі, а отже, «натуральний»
коефіцієнт не застосовується.
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Сума ПДФО, що належить до утримання:
16 2000,00 грн × 18 % = 2916,00 грн.
Сума ВЗ, що належить до утримання:
16 200,00 грн × 1,5 % = 243,00 грн.
Отже, фактично менеджер отримає не всю суму компенсації, а за мінусом утриманих
ПДФО та ВЗ:
16 200,00 – 2916,00 – 243,00 грн. = 13 041,00 грн.

ПРИКЛАД 4

Путівку надано дитині працівника
Менеджеру відділу збуту надано путівку в дитячий оздоровчий табір «Дивосвіт»
(Пуща-Водиця) для його дитини (сина 11 років). Вартість путівки — 10 000,00 грн. Інші
путівки менеджеру в 2018 р. не надавались.
У цьому випадку виконуються всі вимоги, передбачені для звільнення вартості
путівки від оподаткування. Отже, дитяча путівка не потрапляє до оподатковуваного
доходу працівника.

ПРИКЛАД 5

Працівнику надано сімейну путівку
Менеджеру відділу збуту надано сімейну путівку (на нього та дружину) на відпочинок
до пансіонату в м. Бердянську. Вартість путівки — 28 000,00 грн. Інші путівки йому
в 2018 р. не надавались.
За роз’ясненнями податківців у ІПК № 931, оскільки вартість путівки не перевищує
37 230,00 грн, тобто 18 615,00 грн на особу, то вона не включається до загального оподатковуваного доходу працівника.

ЄСВ
Податківці в ІПК № 673 наполягають на
тому, що на вартість путівок необхідно нараховувати ЄСВ. Їхні аргументи такі.
Сума вартості путівки на санаторнокурортне лікування (оздоровлення), яка
надається роботодавцем працівнику, не
вказана в Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на

загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженому постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, а отже, вартість путівки є базою для нарахування ЄСВ.

Путівки від профспілки
Якщо на підприємстві відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права
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та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р.
№ 1045-XIV створено профспілку, вона стосовно підприємства є окремою юридичною
особою, яка діє згідно зі своїм статутом.
До виданих профспілкою путівок підприємство не має жодного стосунку: вони
відображаються лише в обліку профспілкової організації. Як правило, остання видає
путівки тим працівникам, які є її членами
та сплачують профвнески.
Залежно від положень, закріплених у статуті (положенні) профспілки, затвердженого
кошторису витрат і доходів та фінансових
можливостей профспілка може надавати
своїм членам (членам їх сімей) путівки на
оздоровлення та відпочинок як безоплатно,
так і з частковою оплатою (10–20 %).
Згідно з абзацом першим пп. 165.1.35
ПКУ вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, в т. ч. на реабілітацію
інвалідів, на території України, які надані
платнику податків та його дітям віком до
18 років безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) за рахунок коштів профспілки, членом якої він є, не включається до
складу його загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу.
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Це означає, що оподаткуванню ПДФО
підлягають путівки, надані профспілкою:
• своїм членам та їх дітям віком до 18 років на відпочинок, оздоровлення та лікування за кордоном;
• на оздоровлення, лікування та відпочинок дитини члена профспілки віком старше 18 років;
• особам, які не є членами профспілкової організації.
У перелічених випадках вартість путівки,
наданої платнику податків від профспілки,
оподатковується ПДФО як додаткове благо за
ставкою 18 %. Якщо, наприклад, за рахунок
профспілки надається сімейна путівка по
Україні, в яку входить оздоровлення працівника та його дитини віком старше 18 років,
то оподаткуванню підлягає частина вартості
путівки, яка припадає на оздоровлення такої
дитини.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
вартість путівки, наданої профспілкою своєму члену безоплатно або зі знижкою (в розмірі такої знижки), відображається з ознакою доходу «156». Частина вартості путівки,
оплачена працівником, у ф. № 1ДФ не відоб
ражається.

Що нового
ФСС планує впровадити електронні заяви-розрахунки
Виконавча дирекція Фонду соціального
страхування України ініціювала затвердження
нового порядку фінансування страхувальників (роботодавців) для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам. Проект

порядку передбачає, зокрема, нову форму
заяви-розрахунку та запроваджує можливість її подання в електронному вигляді із
застосуванням електронного цифрового під
пису.
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Сьогодні в рубриці:

Роз’яснюють
фахівці ДФСУ

c. 75

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

Оподаткування ЄСВ
компенсації вартості проїзду
Чи є базою нарахування ЄСВ суми
компенсації вартості проїзду в громадському транспорті в разі виконання найманим працівником службових
обов’язків?
Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що базою
нарахування ЄСВ для роботодавців —
підприємств, установ та організацій, які
використовують працю фізичних осіб на
умовах трудового договору (контракту) або
на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат,
які включають основну та додаткову заробіт-

ну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі,
що визначаються відповідно до Закону про
оплату праці, та сума винагороди фізичним
особам за виконання робіт (надання послуг)
за цивільно-правовими договорами.
Згідно з п. 3.15 розділу 3 Інструкції зі статистики зарплати витрати на відрядження,
зокрема, вартість проїзду, компенсаційні
виплати, які виплачуються в разі переїзду
на роботу в іншу місцевість згідно з чинним законодавством, не належать до фонду
оплати праці.
Крім того, згідно з п. 6 розділу I Переліку
видів виплат, що здійснюються за рахунок
коштів роботодавців, на які не нараховується
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170,
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зазначені вище витрати на відрядження
належать до виплат, що здійснюються за
рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується ЄСВ.
Враховуючи вищезазначене, суми компенсації вартості проїзду в громадському
транспорті, виплачені працівнику під час
виконання службових обов’язків, не є базою
нарахування ЄСВ.

Оподаткування відшкодування
витрат на відрядження
Чи виникає об’єкт оподаткування
ПДФО в найманого працівника,
якщо аванс на відрядження не видавався, а звіт про використання коштів
під час відрядження та під звіт подається
для відшкодування витрат, понесених за
власні кошти?
Відповідно до пп. 170.9.1 ПКУ не
є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває в трудових відносинах зі своїм роботодавцем або є
членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому
в установленому законодавством порядку
витрат на відрядження в межах фактичних
витрат, а саме на проїзд (у т. ч. перевезення
багажу, бронювання транспортних квитків)
як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у т. ч. на орендованому
транспорті), оплату вартості проживання
в готелях (мотелях), а також включених до
таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни),
на наймання інших житлових приміщень,
оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз),
обов’язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відрядження, в т. ч. будь-які збори й податки, що під-
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лягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких
витрат.
Зазначені в абзаці другому пп. 170.9.1 170
ПКУ витрати не є об’єктом оподаткування
цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість
цих витрат.
Крім того, до оподатковуваного доходу не
включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням.
Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що
підтверджують зв’язок такого відрядження
з господарською діяльністю роботодавця/
сторони, що відряджає.
Враховуючи вищевикладене, в разі якщо
юридичною особою (роботодавцем) відшкодовуються витрати, понесені фізичною особою (працівником) під час відрядження за
власні кошти, то сума таких відшкодованих
витрат не є об’єктом оподаткування податком
на доходи фізичних осіб, за умови виконання
всіх вимог, встановлених п. 170.9 ПКУ.

Відшкодування нестачі готівки
в інкасаторських сумках
Як проводити розрахунок відшкодування відповідальними особами нестачі готівки, яка виявлена
в інкасаторських сумках та в касах підприємства?
Підпунктом 4 п. 3 розділу I Положення
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 29.12.2017 р.
№ 148 (далі — Положення № 148), визначено,
що готівкова виручка (готівка) — це сума
фактично одержаної готівки від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), а також
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від операцій, що безпосередньо не пов’язані
з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.
Відповідно до п. 7 П(С)БО 15 «Дохід» визнані доходи класифікуються в бухобліку за
такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг); інші операційні доходи; фінансові
доходи; інші доходи.
До складу інших операційних доходів
включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг). Зокрема, дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових
різниць; відшкодування раніше списаних
активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих
на залишки коштів на поточних рахунках
у банках, дохід від реалізації оборотних
активів (крім фінансових інвестицій) тощо.
До складу інших доходів, зокрема, включається дохід від реалізації фінансових
інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають
у процесі господарської діяльності, але не
пов’язані з операційною діяльністю підприємства.
Пунктом 25 розділу III Положення № 148
передбачено, що приймання готівки в касу
проводиться за прибутковим касовим ордером, підписаним головним бухгалтером або
особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових
ордерів можуть додаватися документи, які
є підставою для їх складання.
Враховуючи вищевикладене, якщо вин
ними особами відшкодовуються нестачі
готівки, які виявлені в інкасаторських сумках та в касах підприємства, такі операції
вважаються безпосередньо не пов’язаними
з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, а саме операцій, доходи від яких включаються до складу інших
операційних доходів або інших доходів, та
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оформляються прибутковими касовими
ордерами в установленому порядку.

Подання звітності з ЄСВ
за наявності лише «декретниці»
Чи повинен страхувальник, штатна
чисельність працівників якого складається з однієї найманої особи, яка
перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами, формувати таблицю 1 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄСВ?
Відповідно до п. 1 розділу ІІІ Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок
№ 435), страхувальники, зокрема, які використовують працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, чи
за цивільно-правовими договорами (крім
цивільно-правового договору, укладеного
з фізичною особою — підприємцем, якщо
виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань), у частині подання Звіту про суми нарахованої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення,
допомоги, компенсації) застрахованих осіб
та суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування до органів доходів і зборів
(далі — Звіт) за таких осіб зобов’язані формувати та подавати Звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім
днем звітного періоду. Звітним періодом
є календарний місяць. Звіт подається за
формою згідно з таблицею 1 додатка 4 до
Порядку № 435.
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В облікову кількість штатних працівників
включаються всі наймані працівники, які
уклали письмово трудовий договір (конт
ракт) і виконували постійну, тимчасову або
сезонну роботу, роботу один день і більше,
а також власники підприємства, якщо, крім
доходу, вони отримували заробітну плату на
цьому підприємстві (п. 2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Державного комітету статистики
України від 28.09.2005 р. № 286; далі — Інструкція № 286).
При цьому Звіт формується та подається
незалежно від того, чи нараховувався дохід най
маним працівникам (застрахованим особам).
Тобто страхувальник, штатна чисельність працівників якого складається з однієї
найманої особи, яка перебуває у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами, зобов’яза
ний формувати таблицю 1 додатка 4 до Порядку № 435 з прочерками.
При цьому оскільки згідно з пп. 3.2.2
п. 3.2 Інструкції № 286 під час обчислення
середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються
всі категорії працівників облікового складу,
зазначені в п. 2.4, 2.5 Інструкції № 286, крім
працівників, які перебувають у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці для догляду за дитиною, включаючи
тих, які усиновили новонароджену дитину
безпосередньо з пологового будинку, то в
таблиці 1 додатка 4 до Порядку № 435 показник «Середньооблікова кількість штатних
працівників за звітний період, осіб» не запов
нюється, а в реквізиті «Штатна чисельність
працівників» проставляється «1».

Нарахування ЄСВ на виплати
працівнику, який помер
Чи є базою нарахування ЄСВ виплати, нараховані померлому працівнику за період, який закінчується
днем його смерті?
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Відповідно до абзацу другого п. 1
частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ
платниками ЄСВ є підприємства,
установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства
України, незалежно від форми власності,
виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або
на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань.
Базою нарахування ЄСВ для зазначених
платників відповідно до п. 1 частини першої
ст. 7 Закону про ЄСВ є сума нарахованої
кожній застрахованій особі заробітної плати
за видами виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч.
у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума
винагороди фізичній особі за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Наказ (розпорядження) керівника підприємства про розірвання трудового договору з померлим працівником видається на підставі копії свідоцтва про смерть,
в якому зазначено дату смерті працівника. Датою припинення трудових відносин
є дата смерті працівника, яка не збігається
з датою видання наказу, оскільки оформлення припинення трудових відносин відбувається вже після їх фактичного припинення.
Таким чином, на виплати, нараховані
померлому працівнику за період, який закінчується днем його смерті, ЄСВ нараховується
та сплачується на загальних підставах.

ПЕНСІЙНЕ
ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сьогодні в рубриці:

Реєстр застрахованих осіб:
що потрібно знати
c. 79
Оплата листка
непрацездатності після
виробничої травми

c. 83

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

Реєстр

застрахованих осіб:
що потрібно знати
У новій редакції викладено Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Воно визначає процедуру
формування реєстру, порядок надання й обміну інформацією
з реєстру, зокрема довідок ОК-5 та ОК-7. Про те, що змінилося
у веденні реєстру, — в статті
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П

остановою правління Пенсійного
фонду України від 27.03.2018 р. № 8-1
у новій редакції викладено Положення про реєстр застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, затверджене постановою правління ПФУ від 18.06.2014 р.
№ 10-1 (далі — нове та старе Положення;
Реєстр застрахованих осіб). Нове Положення розроблено на виконання законодавчих
змін, внесених восени минулого року в ході
так званої пенсійної реформи до Закону
про ЄСВ та деяких інших законів з питань
пенсійного забезпечення. На черзі — зміни
до звітності з ЄСВ.

Мета ведення Реєстру
У Реєстрі застрахованих осіб накопичується, зберігається, автоматично обробляється
інформація про фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню відповідно до
законодавства, та інформація, необхідна
для обчислення й призначення страхових
виплат за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування. Реєстр
застрахованих осіб ведеться в електронному
вигляді, а інформація з нього з метою захисту
щоденно дублюватиметься.
Інформація по кожній застрахованій особі
накопичується в персональній електронній
обліковій картці такої особи, якій присвоюється унікальний номер, що формується
автоматично шляхом додавання одиниці до
останнього наявного унікального номера облікової картки та є незмінним. Персональна
електронна облікова картка застрахованої
особи та облікова картка платника податків — фізичної особи — це дві різні картки:
першу веде ПФУ, другу — ДФСУ.
Облікова картка застрахованої особи, як
і раніше, зберігається в ПФУ протягом усього
життя особи, а після її смерті — протягом
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75 років на паперових та/або електронних
носіях за наявності засобів, що гарантують
ідентичність паперового та електронного документів. У разі створення облікової картки
ПФУ формує та надсилає страхувальнику на
електронну адресу, зазначену у звітності,
повідомлення про відкриття персональної
електронної облікової картки застрахованої
особи за формою згідно з додатком 1 до цього
Положення або надає таке повідомлення
застрахованій особі в разі особистого звернення до органів ПФУ.
Накопичена в Реєстрі застрахованих осіб
інформація видаватиметься на запит страхувальникам і застрахованим особам. Крім
того, нею користуються органи виконавчої
влади (фонди соціального страхування, ДФСУ
тощо) для цілей нарахування соціальних
допомог, виплат, субсидій тощо. Тож нове
Положення визначає правила, як все це відбуватиметься.

Інформація, що зберігається
в Реєстрі
Джерела формування Реєстру застрахованих осіб визначені ст. 18 Закону про ЄСВ,
серед яких:
• звітність та повідомлення про прийняття працівника на роботу;
• системи персоніфікованого обліку
в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
• інформація фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
• відомості, що подаються застрахованими особами у випадках, передбачених
законами та Положенням тощо.
До облікових карток Реєстру застрахованих осіб вносяться відомості про фізичних
осіб, які підлягають загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства, та інша інформація,
необхідна для обчислення, призначення та
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здійснення страхових виплат за окремими
видами загальнообов’язкового державного
соціального страхування, а саме:
• персоніфіковані відомості про застрахованих осіб та інформація про нарахування
страхових внесків, про трудовий та страховий стаж, особливі умови праці, які дають
право на пільги в пенсійному забезпеченні
та із загальнообов’язкового державного
соціального страхування; період, який відповідно до законодавства зараховується до
страхового стажу без сплати страхових внесків, кількість календарних днів перебування
в трудових та цивільно-правових відносинах,
проходження служби за відповідний місяць,
що подаються страхувальниками в складі
звітності;
• відомості про зарплату (дохід, грошове
забезпечення, допомога та компенсація, на
які нараховано та з яких сплачено страхові
внески), що подаються роботодавцями;
• відомості про облік стажу окремих категорій осіб відповідно до законодавства;
• відомості про підприємців та осіб, які
провадять незалежну професійну діяльність
та про нарахування ними страхових внесків;
• відомості про суми добровільних внесків,
передбачених договором про добровільну
участь, які підлягають сплаті, та одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню тощо.
Крім того, в Реєстрі застрахованих осіб
відображатиметься інформація про звернення громадян до органів ПФУ, включаючи
дані про надання особам електронних послуг, та відомості про надання третім особам інформації з Реєстру, що стосується такої
застрахованої особи.
Якщо застрахованою особою в Реєстрі
буде виявлено помилку щодо себе, для її
виправлення потрібно подати анкету за формою згідно з додатком 2 до цього Положення та підтвердні документи. Якщо помилку
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виявить ПФУ, то виправлення вноситиме
спеціально створена для цього комісія.

Порядок використання
інформації з Реєстру
Інформація з Реєстру застрахованих осіб
зацікавленим особам видаватиметься у формі
довідок, як правило, в електронному вигляді, але передбачена й видача довідок у паперовому вигляді, і форми деяких з них розроблено окремо для видачі в паперовій формі й окремо — в електронній, включаючи
QR-код.
Відповідно до ст. 17 Закону про ЄСВ інформація з Реєстру використовується виключно
для потреб, визначених цим Законом та законами з окремих видів загальнообов’язкового
державного соціального страхування, а також для призначення всіх видів державної
соціальної допомоги та субсидій, виявлення
фактів використання праці неоформлених
працівників та порушень законодавства
про працю роботодавцями, банками, підприємствами, установами та організаціями
з метою її використання для обслуговування громадян (за їх згодою або у випадках
та порядку, встановлених законодавством
у сфері захисту персональних даних).

Довідки, які надають з Реєстру
Інформація з Реєстру застрахованих осіб
формується та надається за такими формами:
• індивідуальні відомості про застраховану особу — згідно з додатками 3–5 до цього
Положення (зокрема, довідки ОК-5 і ОК-7);
• дані про нараховану заробітну плату
(дохід, грошове забезпечення) — згідно
з додатком 6;
• дані про нараховану заробітну плату
(дохід, грошове забезпечення) в межах мак-
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симальної величини, яка враховується для
розрахунку всіх соціальних виплат, — згідно
з додатком 7;
• витяг з Реєстру застрахованих осіб —
згідно з додатком 8;
• дані про трудовий та страховий стаж —
згідно з додатком 9;
• дані про особливі умови праці — згідно
з додатком 10;
• довідка про розмір пенсії пенсіонера —
згідно з додатками 11 (для паперової форми),
12 (для електронної форми);
• довідка для призначення субсидій —
згідно з додатками 13 (для паперової форми),
14 (для електронної форми).
Інформація з Реєстру може надаватися
застрахованій особі в електронному вигляді після ідентифікації особи в базі даних
веб-порталу електронних послуг ПФУ та за
допомогою перевірочних кодів та коду підтвердження, що надаються застрахованій
особі на вказану нею адресу електронної
пошти та/або СМС-повідомленням.
Застрахованій особі, яка виявила бажання одержувати інформацію про зміни відомостей облікової картки, ця інформація
надається шляхом її надсилання на адресу
електронної пошти користувача електронних
послуг веб-порталу, в мобільний додаток,
призначений для роботи на смартфоні, планшеті та іншому мобільному пристрої, та/або
шляхом відправлення СМС-повідомлення.
У паперовому вигляді інформація надаватиметься у відділеннях ПФУ після пред’явлення документів, що посвідчують особу.
Змінився порядок надання інформації
про працівників страхувальникам-роботодавцям. Інформація про страховий стаж
працівника, необхідний для призначення
соціальних виплат, надаватиметься за
весь період, а решта інформації — тільки за
період перебування працівника в трудових
відносинах із страхувальником. Страхувальники можуть отримати довідки про своїх
працівників в органах ПФУ в паперовому
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вигляді або зареєструватися на веб-порталі
електронних послуг ПФУ та замовляти й отримувати довідки в електронному вигляді.
Для цілей нарахування «лікарняних»
і «декретних», зокрема для підтвердження
страхового стажу надається довідка «Дані
про трудовий та страховий стаж» (додаток
9), яка формується за весь період роботи застрахованої особи та відображає її загальний
трудовий істраховий стаж.
Довідка за ф. ОК-5 формується за будьякий період починаючи з 2000 р. і містить
відомості про суми заробітку для нарахування пенсії та страховий стаж. На підставі цієї
довідки застрахована особа може проаналізувати свій страховий стаж та зарплату,
яка в майбутньому буде використана під
час призначення пенсії.
Довідка за ф. ОК-7 формується за період
з 2011 р. і містить відомості про фактичні
суми заробітної плати, з якої сплачується
ЄСВ (у межах максимальної величини), та
страховий стаж.
У довідках ОК-5 та ОК-7 містяться такі дані:
• перелік страхувальників, які подавали
про застраховану особу відомості до системи
персоніфікованого обліку;
• у розрізі років у розрізі страхувальників за кожен місяць: сума заробітної плати,
з якої сплачені страхові внески (ЄСВ), кількість днів трудових або цивільно-правових
відносин, проходження військової служби
та стажу, відмітка про сплату внесків (ЄСВ);
• відомості про спеціальний (пільговий)
стаж та відомості про стаж, який зараховується без сплати страхових внесків, по страхувальниках і по роках у розрізі періодів до
2009 р. та з 2010 р.
Якщо є позначка «ні», то такий місяць до
страхового стажу не зараховується.
Підсумовуючи викладене зазначимо, що
змін у функціонуванні Реєстру застрахованих
осіб підприємства-роботодавці не помітять,
оскільки його веде ПФУ. Завдання ж роботодавців — звітувати вчасно та без помилок.
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Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Оплата листка

непрацездатності після
виробничої травми
У статті розглянуто практичну ситуацію щодо оплати листка
непрацездатності з причини, нібито пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві

Ситуація
Працівник надав листок непрацездатності, в якому вказано діагноз — «Перелом, що
зрісся», причина непрацездатності — «Виробнича травма і її наслідки — 4». Як правильно
оформити заяву-розрахунок до робочого
органу ФСС? Які документи необхідно додати до заяви-розрахунку?

Нормативне регулювання
Отримання фінансування від ФСС
Підставою для фінансування страхувальників-роботодавців робочими органами
ФСС є оформлена за встановленим зразком
заява-розрахунок, що містить інформацію
про нараховані застрахованим особам суми
матеріального забезпечення за їх видами.
Зразок заяви-розрахунку міститься в додатку

до Порядку фінансування страхувальників
для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого
постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від
22.12.2010 р. № 26.
У разі виникнення страхового випадку із
застрахованою особою на підставі поданих
документів, передбачених ст. 31 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХIV (далі — Закон № 1105), комісія
(уповноважений) із соціального страхування
підприємства приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі. Документи для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності, по
вагітності та пологах розглядаються комісією
(уповноваженим) із соціального страхуван-
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ня підприємства не пізніше 10 днів з дня їх
надходження. Повідомлення про відмову
в призначенні допомоги із зазначенням
причин відмови та порядку оскарження
видається або надсилається заявникові не
пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення.
На підставі рішення комісії із соціального
страхування підприємства про призначення
матеріального забезпечення страхувальникроботодавець нараховує суми матеріального
забезпечення та оформлює заяву-розрахунок.
У графі 5 «Причина непрацездатності» вказують цифри згідно з цифрами, визначеними
в рядку «Причина непрацездатності» листка
непрацездатності. Для отримання коштів
ФCC для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого
страхувальником, страхувальник звертається до робочого органу Фонду за місцем
обліку із заявою-розрахунком за підписом
керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства.
Під час опрацювання заяви-розрахунку
робочі органи ФCC перевіряють правильність
заповнення реквізитів, наявність даних
про страхувальника в Державному реєстрі
загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним ЄСВ.
За результатами аналізу даних, вказаних у
заяві-розрахунку, може бути призначена
позапланова перевірка страхувальника.
Згідно з п. 3.6 Інструкції про порядок
проведення перевірок страхувальників по
коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття
рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженої постановою Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 29,
позапланові перевірки проводяться:
• в разі виявлення невідповідності між
даними, зазначеними в документах обов’яз
кової звітності та заявах-розрахунках, поданих страхувальником до органу ФCC;
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• якщо за результатами аналізу даних,
зазначених у звітності, заяві-розрахунку
страхувальника по коштах Фонду, статистичних даних виявлено перевищення розміру
середньоденної допомоги по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах над
розміром середньоденної заробітної плати.
Робочі органи ФCC здійснюють фінансування страхувальників протягом 10 робочих
днів після надходження заяви-розрахунку.
Як бачимо, для отримання матеріального
забезпечення законодавством не передбачено надання роботодавцем жодних інших
документів, крім належним чином оформленої заяви-розрахунку. Але це не означає,
що страхувальник не повинен оформлювати
такі документи в разі отримання працівником виробничої травми.
Розслідування нещасного випадку
Згідно з п. 10 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві, затвердженого постановою
КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232), роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’я
заний протягом доби утворити комісію
в складі не менше як три особи та органі
зувати проведення розслідування нещасного випадку.
До складу комісії обов’язково повинні
входити:
• керівник (спеціаліст) служби охорони
праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони
праці (голова комісії);
• представник ФСС за місцезнаходженням підприємства;
• представник первинної профспілки
(у разі наявності на підприємстві кількох
профспілок — представник профспілки,
членом якої є потерпілий, а в разі відсутності
профспілки — уповноважена найманими
працівниками особа з питань охорони праці).
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Якщо потерпілий є працівником іншого
підприємства, до складу комісії входять також представники цього підприємства та
первинної організації профспілки, а в разі
відсутності на ньому профспілки — уповноважена найманими працівниками особа
з питань охорони праці.
Порядком № 1232 передбачено, що комісія протягом трьох робочих днів з моменту
її утворення повинна:
• обстежити місце настання нещасного
випадку;
• одержати письмові пояснення потерпілого;
• опитати свідків нещасного випадку та
причетних до нього осіб;
• визначити відповідність умов праці
та її безпеки вимогам законодавства про
охорону праці;
• з’ясувати обставини та причини настання нещасного випадку;
• вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного
пункту лікувально-профілактичного закладу,
звернення потерпілого до медичного пункту
або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби
потерпілого, документацію відділу кадрів,
служби охорони праці);
• визначити, пов’язаний чи не пов’язаний
нещасний випадок з виробництвом;
• установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону
праці;
• розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
• скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку
за формою Н-5 згідно з додатком 3 до Порядку № 1232 та акт про нещасний випадок,
пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1
згідно з додатком 4 до Порядку № 1232
(якщо нещасний випадок визнано таким,
що пов’язаний з виробництвом) і передати
їх роботодавцеві для затвердження;
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• скласти в разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім актів за формою
Н-5 та Н-1, у шістьох примірниках картку
обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 згідно з додатком 5 до
Порядку № 1232.
Якщо нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов’язаний з виробницт
вом, складається акт за формою Н-5. Але
відповідно до п. 3.3 Інструкції про порядок
заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України від
03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406, причина непрацездатності «нещасний випадок
на виробництві та його наслідки — 4» виправленню не підлягає.
Крім того, слід взяти до уваги, що згідно
з пп. 7 п. 4 Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду, затвердженого
Указом Президента України від 06.04.2011 р.
№ 408/2011, Держгірпромнагляд (на сьогодні — Держпраці) відповідно до покладених
на нього завдань проводить розслідування
нещасних випадків, аналізує їх причини.
Тож комісія (уповноважений) із соціального
страхування має право звернутися до Держ
праці за підтвердженням того, що травма
має невиробничий характер.
Проте часто мають місце факти прихованого виробничого травматизму. Замість
з’ясування достовірних обставин та причин
травмування зі складанням акта за ф. Н-1
окремі роботодавці займаються фальсифікацією й оформляють такі випадки як побутові. У ході планових перевірок підприємств, установ, організацій працівниками
робочих органів ФСС виявляються випадки
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приховування виробничих травм, упередженого та непрофесійного їх розслідування,
класифікації їх як побутових. У результаті
цього постраждалі незаконно позбавляються
страхових виплат, передбачених Законом
№ 1105.
Статтями 36–42 Закону № 1105 передбачено, що в разі настання страхового випадку ФСС зобов’язаний у встановленому
законодавством порядку:
1) щомісячно здійснювати виплату втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим
професійної працездатності;
2) надати одноразову допомогу потерпілому (або членам його сім’ї та особам, які
перебували на утриманні померлого);
3) проводити страхові виплати дитині,
яка народилася інвалідом унаслідок травмування на виробництві або професійного
захворювання її матері під час вагітності;
4) відшкодувати моральну (немайнову)
шкоду незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного кодексу України та КЗпП;
5) сплатити потерпілому розмір його середньомісячного заробітку, якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець
не забезпечує йому переведення на легшу
нижчеоплачувану роботу;
6) провадити щомісячні страхові виплати в розмірі середньомісячного заробітку
протягом строку, визначеного програмою
реабілітації;
7) фінансувати витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове
харчування, придбання ліків, спеціальний
медичний, постійний сторонній догляд, побу-
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тове обслуговування, протезування, медичну
реабілітацію, санаторно-курортне лікування,
придбання спеціальних засобів пересування
тощо, якщо потребу в них визначено виснов
ками МСЕК та індивідуальною програмою
реабілітації інваліда (у разі її складення);
8) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних
закладах або на договірній основі в інших
лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров’я
застрахованого та профінансувати всі вит
рати на лікування;
9) у разі смерті потерпілого відшкодувати вартість поховання та пов’язаних з цим
ритуальних послуг, проводити щомісячні
страхові виплати непрацездатним особам,
які перебували на утриманні померлого або
мали на день його смерті право на одержання
від нього утримання, а також дитині померлого, яка народилася протягом не більш як
10-місячного строку після його смерті.

Як діяти
Варто звернути увагу, що комісія (уповноважений) із соціального страхування має
повноваження за необхідності ініціювати
перевірки правильності видачі та продов
ження листків непрацездатності. Висновки
лікувально-профілактичних закладів про
вказані нещасні випадки необхідно звіряти
з актами їх розслідувань, а в разі настання
нещасного випадку в побуті або по дорозі
на роботу чи з роботи — з поясненнями потерпілих застрахованих осіб.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

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

Підтвердження страхового
стажу довідкою з архіву
Працівниця для підтвердження
свого страхового стажу надала довідку за формою ОК-5. Страховий
стаж згідно з даними, вказаними в довідці,
становить 2 роки і 6 місяців, що збігається
із записами в її трудовій книжці. У той
же час жінка принесла довідку, видану
районним державним архівом, про те,
що з 1994 р. по 2004 р. вона працювала
в колгоспі. Про відсутність інформації про
цей період у трудовій книжці жінка надала пояснення, що документ було втрачено,
і саме 2,5 роки тому вона оформила нову
трудову книжку. Чи правомірно в разі визначення страхового стажу для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності
враховувати період роботи в колгоспі, що
не підтверджується довідкою ОК-5?
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-ХIV (далі — Закон
№ 1105) страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала страхуванню
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею
та роботодавцем або нею страхові внески
в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Період відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, отримання виплат за окремими видами
соціального страхування, крім пенсій усіх
видів (за винятком пенсії по інвалідності),
включається до страхового стажу як період,

за який сплачено страхові внески виходячи
з розміру мінімального страхового внеску.
Також до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за
час роботи на умовах трудового договору
(контракту) до набрання чинності Законом
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням» від 18.01.2001 р.
№ 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240; втратив
чинність з 01.01.2015 р.).
Страховий стаж обчислюється за даними
персоніфікованого обліку відомостей про
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його
запровадження — у порядку та на умовах,
передбачених законодавством, що було чинним раніше.
Система персоніфікованого обліку містить дані про застрахованих осіб за період
роботи з 01.07.2004 р.
За період до 28.02.2001 р. — дати набрання чинності Законом № 2240 — загальний
трудовий стаж особи обчислюється відповідно до Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою КМУ від 19.10.1998 р.
№ 1658 (далі — Правила № 1658).
Згідно з п. 2 Правил № 1658 до загального
трудового стажу зараховується час роботи
на умовах трудового договору (контракту)
або іншої роботи, протягом якої працівник
підлягав обов’язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру й тривалості
роботи та тривалості перерв. Тривалість
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загального трудового стажу, який зараховується до страхового стажу, встановлює
роботодавець за основним місцем роботи
згідно із записами у трудовій книжці, яка
є основним документом про трудову діяль
ність працівника (п. 6 Правил № 1658 та п. 1.1
Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства
соціального захисту населення України
від 29.07.1993 р. № 58; далі — Інструкція
№ 58). У разі відсутності трудової книжки
або якщо в ній відсутній відповідний запис,
підтвердженням загального трудового стажу
можуть бути довідки, витяги з наказів, особові рахунки та відомості про видачу заробітної
плати, інші документи, що містять дані про
місце і час роботи.
Після набрання чинності Законом № 2240
і до 01.01.2011 р. зарахування періодів роботи до страхового стажу застрахованої особи було «прив’язано» до сплати страхових
внесків до Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності в порядку
та розмірах, установлених законодавством,
крім деяких періодів, які зараховувалися
до страхового стажу без сплати страхових
внесків. До таких періодів належали періоди:
• тимчасової втрати працездатності;
• відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
• відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
• одержання виплат за окремими видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів.
Зарахування періодів роботи застрахованої особи до страхового стажу починаючи
з 01.01.2011 р. пов’язано з розміром сплаченого страхового внеску. А саме Законом про
ЄСВ було внесено зміни до Закону № 2240,
які набрали чинності з 01.01.2011 р. Згідно
з внесеними змінами страховий стаж визначається як період (строк), протягом якого особа
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підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, та
за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не
меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Як бачимо, ця норма перенесена до
Закону № 1105, яким з 2015 р. визначаються правові, фінансові та організаційні
засади загальнообов’язкового державного
соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, охорони життя та здоров’я.
Таким чином, в питанні, що розглядається,
страховий стаж за період з 1994 р. по лютий
2001 р. включно за відсутності трудової
книжки підтверджується наданою довідкою
з архівної установи, а зарахування періодів
роботи з 28.02.2001 р. по 01.07.2004 р. також
можливе з документальним підтвердженням
сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності у встановлених законодавством розмірах.
Для підтвердження страхового стажу
з 01.07.2004 р. працівниця може отримати
довідку за формою ОК-5, звернувшись до
органу Пенсійного фонду України за місцем своєї реєстрації. Для цього необхідно
пред’явити: паспорт; довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтва про
загальнообов’язкове соціальне страхування
(пункт 3 розділу ІІІ Положення про реєстр
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України
від 18.06.2014 р. № 10-1). Майте на увазі,
що роботодавці мають право отримувати
інформацію лише про застрахованих осіб, які
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перебувають із ними в трудових відносинах,
і виключно за період перебування особи
в трудових відносинах з ними.

«Накладка» днів тимчасової
непрацездатності
Працівниця надала два листки непрацездатності (далі — ЛН): перший
видано стаціонаром лікувального
закладу для догляду за хворою дитиною
на період з 15 по 22 травня 2018 р., а в другому ЛН зазначено причину непрацездатності: «Загальне захворювання», період
хвороби — з 22 по 29 травня 2018 р. Як
правильно оплатити такі страхові випадки? За чий рахунок має бути оплачено
22 травня?
Розглянемо перший страховий випадок. У частині третій ст. 22 Закону
№ 1105 наголошується, що допомога
по тимчасовій непрацездатності по догляду
за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого
дня за період, протягом якого дитина за
висновком лікаря потребує догляду, але не
більш як за 14 календарних днів, а в разі
стаціонарного лікування допомога виплачується застрахованій особі з першого дня за
весь час її перебування в стаціонарі разом
з хворою дитиною.
Пунктом 2.5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція
№ 455), передбачено, що ЛН у разі захворювання, травми, в т. ч. побутової, видається
в день установлення непрацездатності, крім
випадків лікування в стаціонарі, в разі стаціонарного лікування ЛН видається в день
виписки. А в п. 3.9 Інструкції № 455 уточнюється, що в разі стаціонарного лікування
дітей віком до 6 років одному із працюючих
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членів сім’ї або іншій працюючій особі,
яка здійснює догляд за дитиною, видається
листок непрацездатності на весь період перебування в стаціонарі разом з дитиною.
У разі стаціонарного лікування важкохворих
дітей старшого віку (6–14 років) листок
непрацездатності видається одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій
особі, яка здійснює догляд за дитиною, на
період, коли, за висновком ЛКК, дитина
потребує індивідуального догляду. Отже,
період перебування працівниці у стаціонарі
разом з дитиною з 15 по 22 травня 2018 р.
підлягає оплаті за кошти ФСС.
Стосовно наступного страхового випадку
зазначимо таке. Як передбачено частиною
третьою ст. 22 Закону № 1105, допомога
по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується ФСС
застрахованим особам починаючи з шостого
дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією
(далі — МСЕК) інвалідності (встановлення
іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від
звільнення, припинення підприємницької
або іншої діяльності застрахованої особи в
період втрати працездатності, у порядку та
розмірах, встановлених законодавством.
Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою працівника з 22 по
26 травня включно оплачуються роботодавцем.
Таким чином, виникає правомірне запитання: за рахунок чиїх коштів все-таки
слід оплатити 22 травня?
Пунктом 1.3 Положення про експертизу
тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 09.04.2008 р. № 189, визначено,
що випадок тимчасової непрацездатності —
тимчасова непрацездатність, яка триває без-
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перервно від початку визначеного захворювання, травми тощо, підтверджується
видачею ЛН з можливим продовженням
лікування в одному або декількох закладах
охорони здоров’я до відновлення праце
здатності, що підтверджується закриттям
ЛН — «стати до роботи». У разі якщо особа
стала непрацездатною у зв’язку з тим самим
захворюванням, травмою до виходу на роботу або відпрацювала неповний робочий день,
випадок тимчасової непрацездатності не
переривається. У разі виникнення іншого за
хворювання, травми, відпустки у зв’язку з вагітністю випадок тимчасової непрацездатності вважається новим.
У застрахованої особи страхові випадки
розпочинаються із дня видачі листка непрацездатності (установлення тимчасової
непрацездатності), тобто перший день непрацездатності за іншим захворюванням,
який збігся з останнім днем хвороби за попереднім захворюванням, є початком нового
страхового випадку.
Враховуючи те, що допомога по тимчасовій непрацездатності є компенсацією втрати
заробітної плати і подвійного надання такої
допомоги за один і той же період Законом
№ 1105 не передбачено, за другим страховим випадком, у разі хвороби працівника,
допомога по тимчасовій непрацездатності
надається з другого по п’ятий день тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця, а із шостого — за рахунок коштів ФCC.

РЕКЛАМА
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У будь-якому випадку рішення про призначення матеріального забезпечення та
надання соціальних послуг приймається
комісією (уповноваженим) із соціального
страхування, що створена на підприємстві,
в установі, організації та виконує свої функції відповідно до Положення про комісію
(уповноваженого) із страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою ФСС з ТВП від
23.06.2008 р. № 25 (ст. 30 Закону № 1105).
Комісія із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального
забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення
виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу
і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою
для надання матеріального забезпечення
та соціальних послуг. Тож, зі свого боку,
комісія із соціального страхування вправі
під час розслідування страхового випадку
вимагати від працівниці пояснень, яким
чином вона, перебуваючи на стаціонарному
лікуванні, відкрила наступний ЛН, а в разі
виникнення сумнівів щодо правомірності
видачі такого ЛН ініціювати звернення до
робочих органів відділень ФСС щодо перевірки правильності видачі ЛН, а також
перевіряти дотримання застрахованими
особами режиму, визначеного лікарем на
період тимчасової непрацездатності.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Постанова
від 24 травня 2018 року № 54
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону
України «Про Національний банк України»,
на виконання вимог статті 1087 Цивільного
кодексу України та з метою удосконалення
порядку ведення суб’єктами господарюван
ня касових операцій у національній валюті
в Україні Правління Національного банку Украї
ни постановляє:
1. Унести до постанови Правління Наці
онального банку України від 29 грудня 2017
року № 148 «Про затвердження Положення
про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні» такі зміни:
1) пункт 1 після слів «в Україні» доповнити
словами «(далі — Положення про ведення
касових операцій)»;
2) після пункту 1 доповнити постанову двома
новими пунктами 11 та 12 такого змісту:
«11. Суб’єкти господарювання мають право
до 30 червня 2018 року (включно) викорис
товувати в своїй діяльності форми відомості
на виплату грошей, прибуткового касового
ордера, видаткового касового ордера, журналу
реєстрації прибуткових і видаткових касових
документів, касової книги, книги обліку виданої
та прийнятої старшим касиром готівки та акта
про результати інвентаризації наявних коштів,
установлені Положенням про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні, затвер
Голова

дженим постановою Правління Національного
банку України від 15 грудня 2004 року № 637,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320 (зі змінами).
12. Суб’єктам господарювання до 30 червня
2018 року (включно):
1) розробити та затвердити порядок опри
буткування готівки в касі та порядок розрахунку
ліміту каси з урахуванням норм Положення про
ведення касових операцій;
2) користуватися лімітами каси, установле
ними та затвердженими до набрання чинності
цією постановою».
2. Затвердити Зміни до Положення про ве
дення касових операцій у національній валюті
в Україні, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 29 грудня 2017
року № 148, що додаються.
3. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) після офіційного опублікування до
вести до відома банків України, а банкам — до
відома їх клієнтів інформацію про прийняття
цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови
покласти на Голову Національного банку Украї
ни Смолія Я. В.
5. Постанова набирає чинності з дня, на
ступного за днем її офіційного опублікування.
Я. В. Смолій
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24 травня 2018 року № 54
Зміни до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні
1. У пункті 3 розділу I:
1) підпункти 13, 14 після слова «витрат»
доповнити словами «/книга обліку доходів»
у відповідних відмінках та числах;
2) підпункт 18 викласти в такій редакції:
«18) оприбуткування готівки — проведен
ня суб’єктами господарювання обліку готівки
в касі на повну суму її фактичних надходжень
у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат/
книзі обліку доходів / фіскальному звітному
чеку / розрахунковій квитанції;».
2. У розділі II:
1) пункти 7, 11 викласти в такій редакції:
«7. Фізичні особи мають право здійснювати
розрахунки готівкою:
1) із суб’єктами господарювання протягом
одного дня за одним або кількома платіжними
документами — у розмірі до 50000 (п’ятдесяти
тисяч) гривень уключно.
Платежі на суму, що перевищує 50000 гри
вень, проводяться через банки або небанківські
фінансові установи, які в установленому зако
нодавством України порядку отримали ліцензію
на переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із
поточного рахунку на поточний рахунок або
внесення коштів до банку чи небанківської фі
нансової установи для подальшого їх переказу
на поточні рахунки в банку;
2) між собою за договорами купівлі-прода
жу, які підлягають нотаріальному посвідченню,
у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень
уключно.
Платежі на суму, яка перевищує 50000 гри
вень, здійснюються шляхом переказу коштів з
поточного рахунку на поточний рахунок або
внесення та/або переказу коштів на поточні
рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса
на окремий поточний рахунок у національній
валюті)»;

«11. Готівка, що надходить до кас, оприбутко
вується в день одержання готівки в повній сумі.
Оприбуткуванням готівки в касах установ/
підприємств та їх відокремлених підрозділів, які
проводять готівкові розрахунки з оформлен
ням їх касовими ордерами і веденням касової
книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі
її фактичних надходжень у касовій книзі на
підставі прибуткових касових ордерів.
Оприбуткуванням готівки в касах фізичних
осіб — підприємців, які проводять готівкові роз
рахунки з оформленням їх товарними чеками
(квитанціями) і веденням книги обліку доходів
і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення
обліку готівки в повній сумі її фактичних над
ходжень у книзі обліку доходів і витрат (або
книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків
(квитанцій).
Оприбуткуванням готівки в касах відокрем
лених підрозділів установ/підприємств, а також
у касах фізичних осіб — підприємців, які про
водять готівкові розрахунки із застосуванням
РРО та/або КОРО без ведення касової книги,
є здійснення обліку готівки в повній сумі її
фактичних надходжень на підставі даних роз
рахункових документів шляхом формування та
друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання
до відповідних сторінок КОРО / занесення даних
розрахункових квитанцій до КОРО.
Суб’єкти господарювання, які проводять
готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/
або КОРО, використовують КОРО для:
1) підклеювання та зберігання фіскальних
звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;
2) здійснення операцій із розрахунковими
квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи від
ключення електроенергії;
3) обліку ремонтів, робіт з технічного обслуго
вування, перевірок конструкцій та програмного
забезпечення РРО»;
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2) в абзаці другому пункту 15 слова «Під
приємство здійснює» замінити словами «Під
приємство має право здійснювати»;
3) в абзаці першому пункту 19 слова «суб’єк
там господарювання» замінити словами «суб’єктами господарювання підзвітним особам».
3. У пункті 29 розділу III:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
«Документом, що свідчить про здавання
виручки до банку та є підтвердженням опри
буткування готівки в касі суб’єктів господарю
вання, є:»;
2) підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) примірник супровідної відомості до сумки
з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений
підписом та відбитком печатки інкасаторазбирача;».
Директор Департаменту
грошового обігу 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

4. Абзац другий пункту 44 розділу IV після
слів «на підставі укладеної» доповнити словами
«між установами/підприємствами».
5. Пункт 52 розділу V викласти в такій ре
дакції:
«52. Державна казначейська служба України
та розпорядники й одержувачі бюджетних кош
тів, які обслуговуються в органах Державної
казначейської служби України, самостійно
визначають порядок установлення ліміту каси.
Строки здавання готівки з кас Державної казначейської служби України та розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, які обслу
говуються в органах Державної казначейської служби України, установлюються відпо
відно до вимог пункту 48 розділу V цього
Положення.».
В. П. Зайвенко

Від редакції
Цією постановою НБУ виправляє власну
«помилку» щодо введення в дію нового По
ложення № 148 (щодо застосування старих
форм касових документів) і вносить до нього
деякі зміни, що дозволяють краще зрозуміти та
врегулювати питання оприбуткування готівки.
Зокрема, змінено визначення терміна «опри
буткування готівки». Старий термін розширено.
У новому додалося «…книзі обліку доходів /
фіскальному звітному чеку / розрахунковій
квитанції». Слід розуміти, що якщо готівкові
розрахунки проводяться через РРО, то фіс
кальний звітний чек — підтвердження опри
буткування готівки.
Повністю в новій редакції викладено п. 11
Положення № 148. Тепер у ньому чітко розмежо
вано порядок оприбуткування готівки окремо:
• юридичними особами та їх відокремле
ними підрозділами, які проводять розрахунки
готівкою з оформленням їх прибутковими
ордерами і веденням касової книги. Для них
і надалі оприбуткуванням готівки є оформлення
касового ордера і запис у касову книгу;
• підприємцями, які працюють без РРО.
Вони повинні всю готівку записувати у свої

книги обліку доходів на підставі оформлюва
них товарних чеків (квитанцій). З цього чітко
випливає, що касові ордери й касову книгу
вони не ведуть;
• відокремленими підрозділами юридичних осіб та підприємцями, які проводять роз
рахунки через РРО. У них оприбуткуванням
готівки вважається оформлення фіскальних
касових чеків і їх підклеювання в КОРО. З цього також випливає, що магазин юридичної
особи — це відокремлений підрозділ для цілей
Положення № 148.
Зазнав змін п. 29 Положення № 148. Тепер
уточнено, що документ, який свідчить про зда
вання виручки до банку, підтверджує також
оприбуткування готівки в касі суб’єкта гос
подарювання. Розуміємо цю зміну так. Якщо
раніше, щоб здати готівку в банк, її слід було
оприбуткувати прибутковим касовим ордером
в касу, потім видати за видатковим ордером
для здавання в банк, зробивши записи в касову
книгу, то тепер можна кошти внести в термінал
самообслуговування для зарахування на рахунок,
і касову книгу за місцем розрахунків лише для
цілей здавання готівки в банк можна не вести.
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 9

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

Липень 2018 р.
6 липня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за червень 2018 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна))
за ІІ квартал 2018 р.

20 липня, п’ятниця
Закінчується строк подання:
• до органів ДФСУ:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до органів
доходів і зборів (ф. № Д4 (місячна)) за червень
2018 р.;
• до Фонду соціального страхування:
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України за ІІ квартал
2018 р.;

Звіту по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та вит
ратами, зумовленими похованням, за ІІ квартал 2018 р. (ф. № Ф4-ФСС з ТВП).
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
червень 2018 р.

27 липня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за червень 2018 р.

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

Під час підготовки використані матеріали систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26.02.1993 р. № 146
Перелік видів доходів, які не враховуються при визначенні розміру аліментів
на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

Утримання аліментів не провадиться з:
1) вихідної допомоги при звільненні та
сум неоподаткованого розміру матеріальної
допомоги;
2) компенсації працівникові за невико
ристану відпустку, крім випадків, коли осо
ба при звільненні одержує компенсацію за
відпустку, не використану протягом кількох
років;
3) допомоги на лікування;
4) допомоги у зв’язку з вагітністю та по
логами;
5) компенсаційних виплат при відряджен
нях і переведенні на роботу в іншу місцевість;
6) польового забезпечення, надбавок до
зарплати та інших сум, які виплачуються
замість добових і квартирних;
7) компенсаційних сум, які виплачуються
за амортизацію інструментів і зношеність
одягу;
8) матеріальної допомоги осіб, які втра
тили право на допомогу по безробіттю;
9) вартості безкоштовного надання квар
тир та комунальних послуг;
10) одноразової допомоги при народженні
дитини;
11) державної допомоги на поховання;
12) допомоги по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
13) допомоги на дітей, які перебувають
під опікою чи піклуванням;
14) допомоги малозабезпеченим сім’ям
з дітьми;
15) соціальної допомоги малозабезпече
ним сім’ям;
16) державної соціальної допомоги на
дітей з інвалідністю, а також надбавки на

догляд за особою з інвалідністю з дитинства
та дитиною з інвалідністю, що передбачені
Законом України «Про державну соціальну
допомогу особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю»;
17) допомоги по тимчасовій непраце
здатності для догляду за хворою дитиною
віком до 14 років;
18) тимчасової державної допомоги, якщо
місце проживання батьків невідоме, або
вони ухиляються від сплати аліментів, або
не мають можливості утримувати дитину;
19) субсидій готівкою для відшкодування
витрат на придбання скрапленого газу, твер
дого та рідкого пічного побутового палива;
20) щомісячної грошової допомоги у зв’яз
ку з обмеженням споживання продуктів
харчування місцевого виробництва та осо
бистого підсобного господарства громадян,
які проживають на територіях радіоактивного забруднення;
21) вартості речового, продовольчого за
безпечення або його грошової компенсації;
22) дотацій на обіди, вартості путівок
до санаторіїв і будинків відпочинку, що на
даються за рахунок коштів підприємств та
організацій.
З військовослужбовців, а також осіб ря
дового та начальницького складу органів
внутрішніх справ, ДСНС та Державної кри
мінально-виконавчої служби утримання
аліментів не провадиться з вихідної допомоги
при звільненні з військової служби і з органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної
кримінально-виконавчої служби, а також
інших видів грошового забезпечення, що
не має постійного характеру.
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13. Утримання аліментів провадиться із
суми заробітку (доходу), що належить осо
бі, яка сплачує аліменти, після утримання з
цього заробітку (доходу) податків.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

14. Доставка стягувачу грошових пере
казів утриманих аліментів через відділення
зв’язку провадиться за рахунок платника
аліментів.

Розмір відрахувань
із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Стаття 70 «Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших
доходів боржника» Закону України «Про
виконавче провадження» від 02.06.2016 р.
№ 1404-VIII
1. Розмір відрахувань із заробітної плати,
пенсії, стипендії та інших доходів боржника
вираховується із суми, що залишається після
утримання податків, зборів та єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
2. Із заробітної плати боржника може бути
утримано за виконавчими документами до
погашення в повному обсязі заборгованості:
— у разі стягнення аліментів, відшкоду
вання шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров’я або смертю особи,
у зв’язку із втратою годувальника, майнової
та/або моральної шкоди, завданої криміналь
ним правопорушенням або іншим суспільно
небезпечним діянням, — 50 %;
— за іншими видами стягнень, якщо інше
не передбачено законом, — 20 %.
З пенсії може бути відраховано не більш
як 50 % її розміру на утримання членів сім’ї
(аліменти), на відшкодування збитків від
розкрадання майна підприємств, установ
і організацій, на відшкодування пенсіонером
шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених
сум заробітної плати в передбачених законом випадках.
За іншими видами стягнень може бути
відраховано не більш як 20 % пенсії.

3. Загальний розмір усіх відрахувань під
час кожної виплати заробітної плати та
інших доходів боржника не може переви
щувати 50 % заробітної плати, що має бути
виплачена працівнику, у тому числі в разі
відрахування за кількома виконавчими до
кументами. Це обмеження не поширюється
на відрахування із заробітної плати в разі
відбування боржником покарання у виді
виправних робіт і стягнення аліментів на
неповнолітніх дітей. У таких випадках роз
мір відрахувань із заробітної плати не може
перевищувати 70 %.
Стаття 128 «Обмеження розміру відрахувань з заробітної плати» Кодексу законів
про працю України
При кожній виплаті заробітної плати
загальний розмір усіх відрахувань не може
перевищувати 20 %, а у випадках, окремо
передбачених законодавством України, —
50 % заробітної плати, яка належить до виплати працівникові.
При відрахуванні із заробітної плати за
кількома виконавчими документами за працівником у будь-якому разі повинно бути
збережено 50 % заробітку.
Обмеження, встановлені частинами пер
шою та другою цієї статті, не поширюються
на відрахування із заробітної плати при
відбуванні виправних робіт і при стягненні
аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати
не може перевищувати 70 %.

