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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Нарешті з’явилися оновлені Інструкція про порядок нарахування та сплати ЄСВ і Порядок формування звітності
з ЄСВ, «швидку» появу яких ми
«анонсували» чи не в кожному
номері. Аналіз змін викладено
в статті на с. 81.
Як і слід було сподіватися,
в Інструкцію додано нову категорію платників внеску — членів фермерських господарств
і видозмінено форму річної звітності та умови сплати ЄСВ для
самозайнятих осіб; в іншому
порядок нарахування та сплати внеску залишився без змін.
Звітність з ЄСВ у цілому кардинальних змін не зазнала,
крім таблиці 5, яку доповнено низкою нових реквізитів та
визначено додаткові умови її подання. Тож бухгалтерії та
кадровій службі слід налагодити тісну співпрацю, щоб не
виникало проблем із її заповненням. Бухгалтерам підприємств, де немає кадровиків, доведеться оновити в пам’яті
правила застосування в роботі Класифікатора професій.
Сподіваємося, що стаття на цю тему (с. 46) стане в пригоді.
Крім того, пропонуємо увазі читачів ще одну статтю на тему
організації трудових відносин з працівниками (с. 35), в якій
автор намагався максимально повно розповісти про різницю між поняттями «сумісництво» та «суміщення», які через
схожість назв часто плутають.
Решта матеріалів номера — це в тій чи іншій формі відповіді на ваші запитання, що надійшли на пряму телефонну лінію
редакції. Серед них і надалі поза конкуренцією залишаються
питання коригування заробітної плати «за п. 10», а також
визначення розрахункового періоду в ході обчислення відпускних і допомог за соціальним страхуванням, організація
праці за підсумованого обліку робочого часу.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямої лінії —
19082018
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Під час безкоштовного вебінару, проведеного
редакцією, було розглянуто питання документального оформлення, оплати, оподаткування та
відображення у звітності проходження студентами
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виробничої практики та стажування. Публікуємо
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Такі форми трудових відносин, як суміщення та
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змін у формах таблиць звітності з ЄСВ не відбулося,
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коротко про те, що змінилося у формах та порядку
надання звітності з ЄСВ, яка за новою формою
подаватиметься вперше у вересні за серпень
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Новий закон про обіг валюти
Закон України
від 21.06.2018 р.
№ 2473-VIII

Новий Закон України «Про валюту і валютні операції» запроваджує свободу здійснення валютних операцій, що передбачає
право фізичних та юридичних осіб — резидентів укладати угоди
з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов’язання,
пов’язані з цими угодами, в національній валюті чи в іноземній валюті, у т. ч. відкривати рахунки у фінансових установах інших країн;
придбавати валютні цінності, активи за кордоном, переміщувати
через митний кордон України валютні цінності тощо. Закон набрав
чинності з 07.07.2018 р., але вводиться в дію через сім місяців
з дня набуття ним чинності. Після цього втратить чинність низка
архаїчних нормативних актів 1990-х років, як, наприклад, Декрет
КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»
від 19.02.1993 р. № 15-93.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Страхування відповідальності управлінців держпідприємств
Постанова від 04.07.2018 р.
№ 535

Затверджено Порядок добровільного страхування відповідальності
керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких
більше 50 % акцій (часток) належать державі. Страховим ризиком
є вчинення дій або бездіяльність згаданих осіб, відповідальність
яких застрахована, під час виконання ними своїх повноважень,
внаслідок яких можуть бути завдані збитки підприємству, наприк
лад, висловлювання та заяви від імені підприємства, які негативно
вплинули на його ділову репутацію та призвели до збитків, розголошення службової, конфіденційної інформації та комерційної
таємниці, що призвело до збитків тощо.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Нова Інструкція з ЄСВ
Наказ від 04.05.2018 р.
№ 469

У новій редакції викладено Інструкцію про порядок нарахування
і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затверджену наказом від 20.04.2015 р. № 449. Принципові зміни полягають в тому, що до неї включено та визначено
порядок справляння ЄСВ членами фермерських господарств, які
стали його новими платниками з 1 січня, а в разі «дотяжки» ЄСВ
слід враховувати графік роботи працівника.
Детальніше — на с. 81 цього номера журналу
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Нова звітність з ЄСВ
Наказ від 15.05.2018 р.
№ 511

У новій редакції викладено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом від 14.04.2015 р. № 435. Суттєвих змін зазнала таблиця 5, в якій тепер відображатимуться переведення працівників та
коди посад (професій) з Класифікатора професій. Для цілей запов
нення таблиці 6 запроваджено новий код типу нарахування «14».
У таблиці 1 додано три нових рядки. Наказ набрав чинності з 1 серпня, тому відповідно до норм ПКУ вперше за новою формою слід
звітувати у вересні.
Детальніше — на с. 81 цього номера журналу
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам
Постанова від 18.05.2018 р.
№ 10-1

Затверджено Порядок проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Він визначає механізм проведення перерахунку
пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», щороку з 1 квітня
без додаткового звернення осіб, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати.

Зміни в переліку документів для призначення пенсії
Постанова від 23.05.2018 р.
№ 11-1

Внесено зміни до Порядку подання та оформлення документів для
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою від 25.11.2005 р. № 22-1, якими уточнюються особливості підтвердження страхового стажу підприємцями,
особами, які перебували у відпустці для догляду за дитиною, особами з інвалідністю тощо.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Виплата компенсації в разі донарахування індексації
Лист від 22.05.2018 р.
№ 2/0/216-18

З листа випливає, що якщо підприємство виплачує працівникові
індексацію за попередні періоди, то за затримку виплати йому слід
нарахувати також компенсацію за затримку її виплати.
Текст документа — на с. 91 цього номера журналу

Коригування зарплати за відсутності колдоговору
Лист від 17.05.2018 р.
№ 838/0/101-18

Роз’яснюється, що якщо на підприємстві відсутній колдоговір,
коригувати дохід у разі нарахування відпускних за п. 10 Порядку № 100 все одно потрібно. Крім того, коригувати зарплату повинні й приватні підприємці, хоч вони в п. 10 Порядку № 100 не
згадуються.

МОНіТОРИНГ законодавства
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Придбання товарів працівником за власний рахунок
Індивідуальна податкова
консультація
від 26.06.2018 р.
№ 2846/6/99-99-13-02-0315-ІПК

ДФСУ знову роз’яснює, що якщо працівник купує товари не за
рахунок попередньо виданих під звіт коштів, то дохід, виплачений
йому за продані (реалізовані) товари, підлягає оподаткуванню ПДФО
на загальних підставах. Нагадаємо, що це питання докладно розглядалося в журналі «Заробітна плата» № 6/2018, с. 74.

Керівник-засновник без зарплати
Індивідуальна податкова
консультація
від 26.06.2018 р.
№ 2851/6/99-99-13-01-0115/ІПК

Роз’яснено, що якщо установчими документами передбачено, що
на час тимчасового припинення діяльності підприємства функцію
його керівника виконує засновник і при цьому йому дохід або винагорода не виплачується, то база нарахування ЄСВ відсутня.

Оподаткування подарунків
Індивідуальна податкова
консультація
від 25.06.2018 р.
№ 2832/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що якщо юридична особа надає подарунок фізособі
й вартість подарунка не перевищує 25 % мінімальної зарплати, то
його вартість не оподатковується ПДФО і ВЗ. Якщо ж вартість подарунка перевищує 25 % мінімальної зарплати, то оподаткуванню
підлягає вся його вартість. При цьому податківці зазначають, що
з 01.01.2018 р. індивідуальна податкова консультація, надана контро
люючим органом у письмовій або електронній формі до 31.03.2017 р.
(включно), не підлягає застосуванню. Нагадаємо, що в листі від
24.02.2017 р. № 2985/5/99-99-13-02-03-16 ДФСУ зазначала, що якщо
вартість подарунка, який надається платнику податків, не перевищує
25 % однієї мінімальної зарплати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, то вона не є об’єктом
оподаткування ПДФО. У разі якщо вартість подарунка перевищує
вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується
ПДФО як додаткове благо з урахуванням п. 164.5 ПКУ.

Сплата податків у разі створення ОТГ
Лист від 16.05.2018 р.
№ 16794/6/99-99-07-0201-15

Повідомляється, що в разі створення об’єднаної територіальної
громади (ОТГ), адміністративний центр якої розташований у районі іншому, ніж місце виникнення обов’язків нарахування та сплати
податків (зокрема, це стосується місцевих податків), платники мають стати на податковий облік до органу ДФСУ за місцем розташування адміністративного центру утвореної ОТГ.

Дивіденди працівнику-засновнику
Індивідуальна податкова
консультація
від 19.06.2018 р.
№ 2701/6/99-99-13-01-0115/ІПК

Роз’яснюється, що в разі нарахування (виплати) доходів у вигляді
дивідендів фізичній особі, яка одночасно є працівником неуповноваженого відокремленого (структурного) підрозділу та одним із
засновників суб’єкта господарювання, ПДФО, утриманий із доходів у вигляді дивідендів, повинен перераховуватись до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) такого відокремленого (структурного) підрозділу. Такий дохід відображається у тій
порції ф. № 1ДФ, яка містить інформацію щодо працюючих такого
відокремленого (структурного) підрозділу.
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Оподаткування путівок, наданих колишнім працівникам
Індивідуальна податкова
консультація
від 13.06.2018 р.
№ 2586/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що дохід, отриманий колишнім працівником у вигляді наданої юрособою безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої
знижки) вартості путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування,
оподатковується ПДФО на загальних підставах. Підставою для висновку є той факт, що відповідно до абзацу другого пп. 165.1.35
ПКУ від оподаткування ПДФО звільняється вартість путівок, які
надаються роботодавцем платнику податку.
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Повернення «декретних» у разі звільнення
Лист від 15.05.2018 р.
№ 2.4-15-1677

Роз’яснюється, що в разі припинення трудових відносин працівницею під час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами сума допомоги по вагітності та пологах поверненню не підлягає.
Текст документа — на с. 87 цього номера журналу

Нарахування «лікарняних» переведеному працівнику
Роз’яснення
від 11.06.2018 р.

Роз’яснюється, що в разі нарахування на новому місці роботи
«лікарняних» працівнику, прийнятому на роботу за переведенням, сума компенсації за невикористану відпустку не враховується,
а дні відпустки з розрахункового періоду не виключаються.
Текст документа — на с. 89 цього номера журналу
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Обмеження виплати зарплати готівкою
Лист від 22.05.2018 р.
№ 50-0007/28247

В індивідуальній податковій консультації від 22.05.2018 р.
№ 2260/6/99-99-14-05-01-15/ІПК (див. журнал «Заробітна плата»
№ 7/2018, с. 7) ДФСУ роз’яснювала, що, на її думку, 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. І ось у листі НБУ від 22.05.2018 р. № 50-0007/28247
роз’яснив, що установлені ним у Положенні про ведення касових
операцій обмеження на готівкові розрахунки суб’єктів господарювання
з фізособами в сумі до 50 000 грн поширюються на розрахунки
за правочинами за участі суб’єктів господарювання, предметом
яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути
оцінені в грошовій формі, у т. ч. на видачу та повернення коштів
під звіт, фінансової допомоги, виплати, пов’язані з оплатою праці.
Платежі понад зазначену суму мають проводиться в безготівковому
порядку. Кількість суб’єктів господарювання та фізосіб, з якими
здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.
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Своє запитання
ви можете поставити,
зателефонувавши
на пряму лінію
«Запитання — відповідь»:

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

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

Скасування повідомлення
про працевлаштування
Як діяти роботодавцю, якщо попередньо було видано наказ та надано
повідомлення до податкової служби
про прийняття працівника на роботу, але
особа в день виходу на роботу відмовилася
працевлаштовуватися?
Відповідно до частини третьої ст. 24
КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням роботодавця, та повідом
лення податкового органу про прийняття
працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ. Тож роботодавці зобов’язані
не тільки видавати наказ про прийняття
на роботу, а й повідомляти про прийнятих
працівників податковий орган.

Положеннями постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам
про прийняття працівника на роботу» від
17.06.2015 р. № 413 (далі — Постанова
№ 413) чітко визначено норму щодо подання
повідомлення про прийняття працівника на
роботу за укладеним трудовим договором до
початку роботи. Окрім цього нею визначені
умови його подання: або засобами електрон
ного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб
згідно з вимогами законодавства у сфері
електронного документообігу та електрон
ного підпису, або на паперових носіях разом із копією в електронній формі, або на
паперових носіях, якщо трудові договори
укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Також Постановою № 413 визначено,
що під час прийняття працівника на роботу
подається повідомлення, в якому потрібно
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зазначити його тип. Тож у другому розділі слід
обрати тип повідомлення («початкове» або
«скасовуюче») шляхом проставлення позначки в певному полі. Зазвичай після видання
наказу про прийняття працівника на роботу в другому розділі форми, окрім заповнення всіх інших реквізитів, ставиться позначка біля «початкового» типу повідомлення,
і воно направляється до податкового органу.
Проте для подання повідомлення з відміткою «скасовуюче» мають бути підстави.
Ними можуть стати різні форс-мажорні обставини, виявлені помилки в зазначених
даних, а також неможливість або небажання
працевлаштування особи на певному підприємстві.
На думку автора, якщо працівник відмовляється працевлаштовуватися в день
його прийняття на роботу, доцільно видати
наказ про скасування наказу про прийняття
особи на роботу, підставою якого може слугувати пояснювальна записка цієї особи або
доповідна записка працівника (керівника)
відділу кадрів про відмову працівника працевлаштовуватися.
Постановою № 413 не передбачено, в якому порядку та в який строк має подаватись
повідомлення з відміткою «скасовуюче», тому
його можна подати в момент, коли це стає
необхідним. Тобто якщо працівник змінив
свою думку щодо працевлаштування саме на
цьому підприємстві й не вийшов на роботу
в день її початку, тобто трудові відносини
з ним так і не почалися, до податкового
органу варто направити «скасовуюче» повідомлення про прийняття працівника на роботу, як це передбачено Постановою № 413.
Особливостей оформлення та порядку
подання «скасовуючого» повідомлення Постановою № 413 не передбачено. Жодних
роз’яснень з цього приводу також немає.
Тому незважаючи на те що повідомлення
з відміткою «початкове» було вже подано,
повідомлення з позначкою «скасовуюче»
потрібно подати в день виявлення певних
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фактів, що вплинули на прийняття такого
рішення. Зауважимо, що навіть якщо обидва повідомлення будуть подані протягом
одного робочого дня, це не вважатиметься
порушенням, адже подання кількох повідом
лень законодавством не заборонено.

Право на «дитячу» відпустку
матері, яка не проживає
з дитиною
Працівниця звернулася із заявою
про надання їй додаткової відпустки
як матері дитини з інвалідністю.
Батьки дитини розлучені, і за рішенням
суду дитина проживає з батьком, а з матері
утримують аліменти. Чи має вона право
на додаткову відпустку в такому випадку?
Право на відпустки мають громадяни
України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами,
установами, організаціями незалежно від
форм власності, виду діяльності та галузевої
належності, а також ті громадяни України,
які працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Відповідно до ст. 19 Закону про відпустки
встановлені певні категорії працівників, які
мають право на соціальну додаткову відпустку на дітей. Тож вона надається жінці,
яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю,
або яка усиновила дитину, матері особи
з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи,
одинокій матері, батьку дитини або особи
з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи,
який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі), а також особі, яка взяла під опіку
дитину або особу з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи, чи одному з прийомних
батьків.
Як випливає із зазначеної норми, першочергове право на використання цієї відпустки
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має мати дитини з інвалідністю, але слід
зауважити, що згідно зі ст. 1861 КЗпП зазначені умови та порядок надання додаткової
соціальної відпустки застосовуються і до
батька. Тож, на думку автора, якщо батько
виховує дитину без матері, він вважається
не просто батьком дитини з інвалідністю,
він є одиноким батьком. А такою особою
вважається чоловік, який не перебуває у
шлюбі, але при цьому виховує дитину, у свідоцтві про народження якої він записаний
як батько, або ж він є розлученим і виховує
дитину без матері. А отже, якщо, крім копій
свідоцтва про народження дитини та свідоцт
ва про розірвання шлюбу та документа, що
підтверджує інвалідність дитини, він зможе
надати підтвердний документ про те, що мати
не бере участі у вихованні дитини, право на
використання соціальної відпустки надається
йому. Таке рішення може прийняти підприємство, де працює батько, чи підприємство,
де працюють обоє батьків (мати й батько).
З урахуванням зазначеного для підтвердження факту, що мати не бере участі у вихованні дитини, можуть бути пред’явлені, наприклад, довідка із ЖЕКу про реєстрацію
особи за місцем проживання, ухвала суду або
постанова слідчого про розшук відповідача
у справі за позовом про стягнення аліментів, рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, рішення органів
опіки та піклування або суду про відсутність
участі батька у вихованні дитини тощо.
Однак слід зауважити, що на підприємстві,
де працює мати, якщо воно не є одночасно
тим підприємством, де працює й батько,
питання про надання цієї відпустки матері
може бути вирішено на її користь. Адже всі
надані нею документи (копії свідоцтва про
народження дитини та свідоцтва про розірвання шлюбу та документ, що підтверджує
інвалідність дитини) дають їй таке право,
і приховування матір’ю (якщо в рішенні суду
про розлучення не зазначено, що дитина
проживає з батьком) того факту, що вона не

ПРяма телефонна лінія

бере участі у вихованні дитини, може ввести
в оману роботодавця, через що їй може бути
надана соціальна відпустка.
Зауважимо також, що незважаючи на
те, кому буде надана зазначена відпустка,
право на неї залежить від віку дитини. Вік
дитини з інвалідністю Законом про відпустки
не встановлено, а тому в цих випадках слід
керуватися загальними нормами законодавства. Так, відповідно до ст. 1 Закону України
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.
№ 2402-III дитиною вважається особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно
із законом, застосовуваним до неї, вона не
набуває прав повнолітньої раніше.
Таким чином, жінка, яка працює й має
дитину з інвалідністю, або одинокий батько
мають право на цю відпустку до досягнення
їх дитиною повноліття, тобто до 18 років1,
і не втрачають цього права на неї в році
досягнення дитиною граничного віку для
її надання.

Припинення трудових відносин
з працівником, який помер
минулого року
Працівник помер у травні минулого
року, але свідоцтво про смерть надано тільки зараз. Коли припиняти
трудові відносини?
Законодавство про працю не містить
такої підстави припинення трудового
договору, як смерть працівника, але
припинення трудових відносин із померлим працівником оформляється наказом
роботодавця. Такий наказ видається після
1 За логікою речей, відпустка за ст. 19 Закону про відпустки має надаватися одному з батьків: «за замовчуванням» — матері, якщо сім’я повна, або матері чи батькові,
якщо сім’я неповна й виконано умови щодо підтвердження
ними статусів «одиноких». Але, як бачимо, у разі виконання
формальних вимог на таку відпустку може претендувати
і мати, яка з дитиною не проживає. (Прим. ред.)
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отримання підприємством свідоцтва про
смерть працівника. Навіть якщо воно буде
надано підприємству лише згодом, датою
припинення трудових відносин вважатиметься дата смерті, зазначена у свідоцтві,
виданому державним органом реєстрації
актів цивільного стану.
Як і в інших випадках припинення трудового договору, мають бути виконані всі
розрахунки. Зарплата померлого працівника
нараховується за фактично відпрацьований
час. Також нараховується грошова компенсація за невикористану відпустку. При цьому
відповідно до ст. 22 Закону про відпустки
відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки в разі смерті працівника не провадиться.
Згідно зі ст. 1227 Цивільного кодексу
України від 16.01.2003 р. № 435-IV суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів,
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я, інших соціальних
виплат, які належали спадкодавцеві, але не
були ним одержані за життя, передаються
членам його сім’ї, а в разі їх відсутності —
входять до складу спадщини.
На підставі наказу про припинення трудового договору у зв’язку зі смертю вноситься
запис до трудової книжки померлого працівника в розділі «Відомості про роботу»:
в графі 1 ставиться порядковий номер запису, в графі 2 — дата смерті працівника, до
графи 3 вноситься запис: «Трудовий договір
припинено у зв’язку зі смертю», у графі 4
вказують дату та номер наказу.
За загальним правилом, трудова книжка
має бути видана працівникові в день його
звільнення. Однак у разі його смерті вона
видається на руки найближчим родичам під
підпис або надсилається поштою на їх вимогу (п. 4.3 Інструкції про трудові книжки).
До дня надання свідоцтва про смерть у табелі обліку використання робочого часу
щодо такого працівника варто проставля-
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ти позначку «НЗ» — неявка з нез’ясованих
причин. Після отримання документа можна
буде видати наказ про виключення працівника зі списку особового складу та скласти новий табель зі змінами по цьому працівнику.
Зауважимо, що незалежно від дати видання наказу та від того, працював у цей день
працівник чи перебував у відпустці, хворів
або брав відгул, датою припинення трудового
договору має бути дата його смерті, вказана
у свідоцтві. Ця дата також має фігурувати
і в графі 2 трудової книжки.

Суміщення головбухом
посади бухгалтера
У бухгалтерії державного підприємства вакантна посада бухгалтера
з нарахування податків. Чи може
головний бухгалтер суміщати цю посаду
й отримувати за це доплату? Які існують
варіанти встановлення доплати головбуху
за виконання роботи за цією посадою?
Насамперед зазначимо, що суміщенням професій (посад) вважається виконання працівником разом зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) протягом робочого часу
за основною посадою. Зазвичай за виконання такої роботи відповідно до ст. 105 КЗпП
встановлюється доплата на умовах, передбачених колективним договором.
У той же час постановою Ради Міністрів
СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 р. № 1145
(далі — Постанова № 1145), якою врегульовано питання суміщення професій (посад), передбачено, що дія цієї Постанови не
поширюється на керівників підприємств,
установ та організацій, їх заступників і помічників, головних спеціалістів, керівників
структурних підрозділів, відділів, цехів, служб
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і їх заступників, інженерно-технічних працівників та інших фахівців і службовців органів
державного та господарського управління
тощо (п. 15 Постанови № 1145). Це означає,
що працівники на вказаних посадах не мають права на доплату за суміщення. Однак
слід звернути увагу на такий нюанс.
Постанова № 1145 ухвалена 1981 р., і на
сьогодні вона застосовується тільки в частині, що не суперечить КЗпП, про що також
зазначено в листі Міністерства праці та соціальної політики України від 25.03.2010 р.
№ 319/13/84-10: «Положення постанови Ради
Міністрів СРСР від 04.12.1981 р. № 1145 «Про
порядок і умови суміщення професій (посад)»
та Інструкції Держкомпраці, Мінфіну СРСР
і ВЦРПС від 14.05.1982 р. № 53-ВЛ «Про порядок і умови суміщення професій (посад)»
застосовуються тільки в частині визначення
поняття «суміщення професій (посад)». Отже,
жодні обмеження щодо керівників та інших
осіб не застосовуються2.
2 Постанова № 1145 регулює два ключових моменти.
Вона визначає, кому (не) може встановлюватися суміщення, розмір доплат особам, яким може бути встановлено
суміщення. КЗпП щодо суміщення регулює тільки один
момент: розмір доплат особам, яким може бути встановлено суміщення (ст. 105), і не регулює, кому воно (не)
може встановлюватися. Тож якщо Постанова № 1145 діє
в частині, що не суперечить законодавству України, то
обмеження, кому (не) може встановлюватися суміщення, не суперечать КЗпП. З огляду на це вважаємо, що до
цього питання державним підприємствам слід підходити
зважено. (Прим. ред.)

Зауважимо, що згідно з пп. 3 п. 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298
керівникам бюджетних установ, закладів
та організацій, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів цих установ, закладів
та організацій, їх заступникам доплата за
суміщення не встановлюється.
Утім, за відсутності бухгалтера з нарахування податків головному бухгалтеру, який
працюватиме інтенсивніше, ніж зазвичай,
може бути встановлена надбавка за інтенсивність праці в розмірах, передбачених
чинним законодавством (пп. 2.2.1 Інструкції зі статистики зарплати).
У разі якщо підприємство вже «вичерпало»
всі можливі доплати та надбавки, на які може
претендувати працівник, то за додатково
виконуваний обсяг робіт воно вправі преміювати працівника на умовах, визначених колективним договором, або одноразово. Наприклад, п. 4 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, передбачено отримання працівниками виплат за
виконання окремих доручень (одноразового
характеру), що не входять доїх обов’язків,
до яких (виплат) не належать доплати за
суміщення професій і посад тощо.

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

Врахування річної винагороди
в разі обчислення середньої
зарплати
Підприємство визначає середню
заробітну плату за два попередніх
місяці. Як враховувати річну ви-

нагороду: всю суму чи пропорційно до
відпрацьованого часу в розрахунковому
періоді?
Абзацом першим п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ
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від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100), передбачено, що під час обчислення
середньої заробітної плати в усіх випадках її
збереження враховуються, зокрема, виробничі премії та премії за економію конкретних
видів палива, електроенергії та теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи
та вислугу років тощо. Премії включаються
в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно із розрахунковою відомістю на
заробітну плату. Премії, які виплачуються за
квартал і більш тривалий проміжок часу, під
час обчислення середньої заробітної плати
за останні два календарних місяці включаються в заробіток у частині, що відповідає
кількості місяців у розрахунковому періоді.
Якщо число робочих днів у розрахунковому
періоді відпрацьовано не повністю, премії,
винагороди та інші заохочувальні виплати
під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарних місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому
в розрахунковому періоді.
Далі в абзаці другому п. 3 Порядку № 100
зазначено, що одноразова винагорода за
підсумками роботи за рік і за вислугу років
включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця
розрахункового періоду 1/12 винагороди,
нарахованої в поточному році за попередній
календарний рік.
Загальновідомим уже є той факт, що одноразова винагорода за підсумками роботи
за рік і за вислугу років у ході обчислення
середнього заробітку за два попередніх місяці
включається до розрахунку в розмірі 2/12,
і він не потребує доведення. Але запитання
полягає в тому, включати згадані 2/12 пов
ністю чи пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.
На перший погляд, 2/12 річної винагороди слід включати до розрахунку в повній сумі
незалежно від часу, відпрацьованого в розрахунковому періоді. І одним із аргументів
є те, що норма про врахування винагороди
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вказана окремим абзацом, а про пропорційність йдеться абзацом вище. Та звернімося
до нього ще раз. У ньому вказано, що до
розрахунку включається «винагорода за
підсумками річної роботи та вислугу років»,
і далі: «…у разі коли число робочих днів
у розрахунковому періоді відпрацьовано не
повністю, премії, винагороди <…> під час
обчислення середньої заробітної плати за
останні два календарні місяці враховуються
пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді».
Отже, доходимо висновку, що 2/12 річної
винагороди в ході обчислення середнього
заробітку за два попередніх місяці включаються до розрахунку пропорційно часу,
відпрацьованому в розрахунковому періоді.
Наприклад, якщо сума річної винагороди становить 12 000,00 грн, то до розрахунку беремо 2000,00 грн (2/12). Якщо
в розрахунковому періоді 40 робочих днів,
які відпрацьовані повністю, то враховуємо
2000,00 грн. Якщо в розрахунковому періоді
40 робочих днів, а відпрацьовано 30-ть, суму
до розрахунку обчислюємо так:
2000,00 × (30 ÷ 40) = 1500,00 грн.

Оплата суміщення
під час відпустки
Працівниця, яка суміщає іншу посаду, з 20-ти робочих днів 10 перебувала у відпустці. Доплату за суміщення обчислювати за всі дні чи пропорційно до відпрацьованого часу?
Статтею 105 КЗпП встановлено, що
розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. Це означає, що підприємство самостійно в локальних актах,
що регулюють питання встановлення цієї
доплати, визначають, на яких умовах вона
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виплачується, і, за бажанням, може встановити, що доплата в повній сумі виплачується
і за час відпустки працівника. Але…
Але поміркуймо логічно. Суміщення —
це виконання працівником разом зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) протягом робочого часу
за основною посадою, тобто дві роботи виконуються одночасно. Якщо працівниця
перебуває у відпустці, то основна робота
не виконується й зарплата нараховується
пропорційно до відпрацьованого часу. Чи
виконується під час відпустки робота за суміщенням? Очевидно, що ні. Тож і доплату
за суміщення варто також виплачувати пропорційно до відпрацьованого часу.
Крім того, слід врахувати таке. Відпуск
ні — це заробітна плата за час відпустки.
І під час їх обчислення враховується доплата за суміщення посад (професій). Отже,
отримуючи відпускні, працівниця отримує
за час відпустки і частину основної зарплати, і частину доплати за суміщення в складі
середньої зарплати.
Аналогічно слід вирішувати й питання
щодо виплати за час відпустки інших доплат
і надбавок, премій та винагород, зокрема
надбавки за класність водіям. Усі ці питання підприємство має право вирішувати на
свій розсуд. Варто додати, що доплата за
суміщення посад (професій) необов’язково
має встановлюватися у відсотках від окладу за основною чи суміщуваною посадою
(наприклад, 10 % від окладу за займаною
посадою чи 10 % від окладу за посадою, що
суміщається), а й бути у фіксованій сумі
(наприклад, 1000 грн на місяць).

Відрядження за договором ЦПХ
Чи можна направити у відрядження
осіб, які виконують на підприємстві
роботи за договорами цивільноправового характеру (ЦПХ)?
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Загальноприйнятою є думка, що особу, яка виконує роботи чи надає послуги за договором ЦПХ, не можна
направити у відрядження, оскільки «службовим відрядженням вважається поїздка
працівника за розпорядженням керівника
підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового
доручення поза місцем його постійної роботи
(за наявності документів, що підтверджують
зв’язок службового відрядження з основною
діяльністю підприємства)». А оскільки особа, яка виконує на підприємстві роботи за
договорами ЦПХ, не має статусу працівника, тому що відсутні трудові відносини, то
керівник не може направити її в службове
відрядження. Тобто поняття «службове відрядження» асоціюється лише з наявністю
трудових відносин.
У той же час за умовами цього договору
чи окремо укладеного договору будь-яку
особу можна направити для виконання зав
дання в інтересах підприємства до іншого
населеного пункту з виплатою йому вина
городи за виконання цього завдання та компенсацією понесених витрат (проїзд, проживання, харчування тощо) у складі такої
винагороди чи понад суму винагороди, як
кажуть, окремим рядком. І ці відносини
будуть цивільно-правовими, і підприємство
матиме право на витрати в повній сумі як
за звичайним договором ЦПХ, якби такої
поїздки не було.
Але коротко повернемося до запитання,
що таке службове відрядження? Хоча цей
термін вживається в КЗпП, його визначення
згаданий Кодекс не містить. Тлумачення терміна «службове відрядження», яким послуговувалися всі юридичні особи, містила лише
Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від
13.03.1998 р. № 59, у редакції до 11.04.2011 р.,
відколи її норми стали обов’язковими лише
для бюджетників. Решта підприємств з того
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часуповинні були розробити власні положення
про відрядження й самостійно сформулювати визначення поняття «службове відрядження» саме для цілей свого підприємства.
Тож ніщо не заважає включити у визначення власного терміна «відрядження» і норму на кшталт, що «службовим відрядженням також вважається поїздка виконавця
робіт (послуг) за договором ЦПХ за розпорядженням керівника підприємства на
певний строк до іншого населеного пункту
для виконання робіт (послуг) у межах такого договору ЦПХ». Але що це нам дасть?
У пп. 170.9.1 ПКУ вказано, що «не є доходом
платника податку — фізичної особи, яка
перебуває у трудових відносинах із своїм
роботодавцем.., сума відшкодованих йому
у встановленому законодавством порядку
витрат на відрядження…». Інакше кажучи,
в частині оподаткування витрат на відрядження «пільгу» мають лише наймані працівники. Тож не варто ускладнювати собі життя.

Утримання аліментів
із «лікарняних»
Чи утримуються аліменти із допомоги по тимчасовій непрацездатності? Адже у ст. 34 Закону № 1105
вказано, що сума допомоги по тимчасовій
непрацездатності не може бути спрямована на стягнення на підставі виконавчих та
інших документів, за якими здійснюється
стягнення відповідно до закону.
У ст. 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV
зазначено, що страхувальник відкриває окремий поточний рахунок для зарахування
страхових коштів у банках. Страхові кошти,
зараховані на окремий поточний рахунок
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у банку, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг
застрахованим особам. Страхові кошти,
зараховані на окремий рахунок, не можуть
бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих
та інших документів, за якими здійснюється
стягнення відповідно до закону.
Цю норму слід розуміти так, що кошти,
які перебувають на цьому спецрахунку, не
можуть бути стягнуті за виконавчими документами на користь задоволення вимог
кредиторів страхувальника — роботодавця.
Ці кошти належать до виплати застрахованій
особі — працівнику. А з яких доходів можна
стягувати аліменти, а з яких — ні, визначає
постанова КМУ «Про перелік видів доходів,
які враховуються при визначенні розміру
аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» від 26.02.1993 р. № 146
(далі — Постанова № 146).
Так, пп. 10 і 11 п. 1 цієї Постанови встановлено, що утримання аліментів з працівників
провадиться з:
• допомоги по державному соціальному
страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені
в колективних сільськогосподарських підприємствах;
• доплат до допомоги по державному
соціальному страхуванню, виплачуваних за
рахунок підприємств, установ, організацій.
Утримання аліментів не проводиться
(п. 12 Постанови № 146) з:
• допомоги на лікування (пп. 3; що не те
саме, що «лікарняні» — Прим. авт.);
• допомоги по вагітності та пологах
(пп. 4);
• допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком
до 14 років (пп. 17).
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На ваші запитання відповідає Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Надання додаткової відпустки
новоприйнятому учаснику АТО
У квітні 2018 р. було прийнято на
роботу працівника, який має статус учасника АТО. Він подав заяву
про надання йому додаткової відпустки
з 20.07.2018 р. Чи можна її надати в такій
ситуації?
Відповідно до абзацу першого п. 19
частини першої ст. 6 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22.10.1993 р.
№ 3551-ХІІ військовослужбовці, які брали
безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції (АТО), належать до
учасників бойових дій. Надання додаткової
відпустки цим особам передбачено ст. 772
КЗпП та ст. 162 Закону про відпустки.
Тривалість додаткової відпустки, яка
надається учаснику бойових дій, становить
14 календарних днів на рік. Під час такої
відпустки за ним зберігається середній заробіток, і вона надається лише працівникам,
які мають відповідний статус, і не належить
до щорічних відпусток. Це означає, що:
• додаткова відпустка учаснику бойових
дій надається на за робочий, а за календарний рік;
• надання такої відпустки не залежить
від стажу роботи працівника;
• святкові та неробочі дні, визначені
ст. 73 КЗпП, не продовжують цю відпустку,
а включаються в її загальну тривалість;
• таку відпустку не можна ділити на
частини й відкликати з неї працівника1;
1 Такої ж думки дотримується й Мінсоцполітики, але
в журналі «Заробітна плата» № 1/2016, с. 38 ми наводили
й іншу позицію з цього питання. (Прим. ред.)

• якщо працівник — учасник бойових
дій захворів під час додаткової відпустки,
вона не продовжується на дні хвороби;
• за таку відпустку не передбачена виплата грошової компенсації;
• не використана в поточному році додаткова відпустка не переноситься на наступний рік.
Отже, працівник, який змінив місце роботи протягом календарного року, може
скористатися правом на додаткову відпустку за новим місцем роботи, якщо він
не скористався ним за попереднім місцем
роботи. Для підтвердження цього він може
надати довідку з попереднього місця роботи.
Підставами для надання відпустки слугуватимуть: заява працівника, посвідчення
учасника бойових дій та наказ керівника
підприємства.
Оскільки у випадку, викладеному в запитанні, працівник пропрацював на підприємстві менше року, для розрахунку відпускних
середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи,
тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місця,
в якому надається відпустка.

Утримання відпускних у разі
звільнення під час відпустки
для догляду за дитиною
За бажанням працівниці перед відпусткою для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку їй
було надано щорічну основну відпустку
повної тривалості, хоча в робочому році
вона відпрацювала лише два місяці. Під
час відпустки для догляду за дитиною
працівниця вирішила звільнитися. Як
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утримати кошти за відпустку, надану за
невідпрацьований робочий рік, якщо
працівниця два роки не одержувала заробітної плати?
Частиною першою ст. 22 Закону про
відпустки передбачено, що в разі
звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав
відпустку повної тривалості, для покриття
його заборгованості роботодавець має провести відрахування із його заробітної плати
за дні відпустки, що були надані в рахунок
невідпрацьованої частини робочого року.
При цьому якщо працівник звільняється
з роботи за однією з причин, зазначених
у частині другій цієї ж статті, то вказане
відрахування не проводиться. Такими причинами є:
• призов, прийняття (вступ) на військову
службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;
• переведення працівника за його згодою на інше підприємство або перехід на
виборну посаду;
• відмова від переведення на роботу
в іншу місцевість разом із підприємством,
а також відмова від продовження роботи
у зв’язку зі змінами істотних умов праці;
• зміни в організації виробництва та
праці, в т. ч. ліквідація, реорганізація, перепрофілювання підприємства, скорочення
чисельності або штату працівників;
• виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню цієї роботи;
• нез’явлення на роботі більше чотирьох
місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено тривалішого
строку збереження місця роботи (посади)
в разі певного захворювання;
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• поновлення на роботі працівника, який
раніше виконував цю роботу;
• направлення на навчання;
• вихід на пенсію;
• смерть працівника.
Як бачимо, перебування у відпустці для
догляду за дитиною не входить до зазначеного переліку. Також період перебування
в такій відпустці не включається до стажу,
що дає право на щорічну відпустку, тому за
час, поки працівниця доглядала за дитиною,
в неї не накопичувались дні відпустки. Отже,
все свідчить про те, що вона має повернути
кошти за частину щорічної відпустки, яку
вона ще «не заробила».
Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, де вони працюють, провадяться за
наказом керівника. І якщо працівник працює
та йому нараховують зарплату, то є з чого
проводити відрахування. Але якщо на день
звільнення підприємство не має перед працівником заборгованості з виплати зарплати
або, як у наведеній ситуації, працівниця не
працює та їй не здійснюються нарахування,
то й, відповідно, кошти, з яких можна було б
утримати «незароблену» суму відпускних,
теж відсутні.
У такому випадку можна спробувати
владнати питання, направивши працівниці листа з проханням повернути до каси
підприємства (або внести на банківський рахунок) необхідну суму коштів. Текст
листа-повідомлення може бути, наприклад,
таким:
«Повідомляємо, що на підставі заяви
вам було надано щорічну основну відпустку
з (дата) по (дата) за робочий рік з (дата)
по (дата). Утім, у зв’язку зі звільненням
(дата) ви не відпрацювали повного робочого
року, за який вже отримали щорічну основну
відпустку з виплатою заробітної пати за
час відпустки.
На підставі частини першої ст. 22 Закону про відпустки оплата за дні відпустки,
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які були надані в рахунок невідпрацьованої
частини року, підлягає утриманню.
Просимо вас внести до каси (назва підприємства) або перерахувати на рахунок
(номер рахунку та реквізити банківської
установи) кошти в сумі (зазначається сума
цифрами та літерами). Розрахунок коштів,
які належить повернути, додається.
У разі неповернення (несплати) зазначеної
суми до дня звільнення підприємство (назва)
залишає за собою право звернутися до суду
із цивільним позовом про стягнення з вас
коштів у примусовому порядку».
Якщо працівниця не поверне вказану суму
у визначений у листі термін, підприємство
має право звернутися до суду з позовною заявою про стягнення коштів. Але зауважимо,
що на практиці роботодавці в таких випадках
доволі рідко звертаються до суду, а просто
з часом списують ці суми як збитки.

Відновлення зіпсованих
документів по зарплаті
Бухгалтер підприємства виявила,
що частина документів по зарплаті,
оформлених до 1970 р., які зберігалися в архіві, виявилася зіпсованою. Чи
потрібно їх відновлювати зважаючи на те,
що дані з них навряд чи враховуватимуться під час нарахування пенсій?
Згідно з Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5
(далі — Перелік № 578), окремі документи
підприємства, пов’язані з нарахуванням та
виплатою заробітної плати, зокрема розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників (ст. 317 Переліку № 578),
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відомості про застраховану особу, що підлягає загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню (персоніфікований
облік), з 2011 р. — звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та
суми нарахованих страхових внесків (ст. 678
Переліку № 578), підприємство зобов’язане
зберігати протягом 75 років. Крім зазначених такий тривалий строк зберігання
встановлений Переліком № 578 і для багатьох інших документів, пов’язаних з кад
ровими питаннями та оплатою праці.
Також обов’язок підприємств зберігати
первинні документи та облікові регістри, що
пройшли обробку, встановлений Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим
наказом Міністерства фінансів України
від 24.05.1995 р. № 88 (далі — Положення
№ 88). Зокрема, п. 6.10 цього Положення
передбачено, що в разі пропажі або знищення первинних документів, облікових
регістрів і звітів керівник підприємства має
письмово повідомити про це правоохоронні
органи та наказом призначити комісію для
встановлення переліку відсутніх документів
та розслідування причин їх пропажі або знищення. А згідно з п. 44.5 ПКУ в разі втрати,
пошкодження або дострокового знищення
документів, пов’язаних з обліком доходів,
витрат та інших показників для визначення
об’єктів оподаткування, платник податків
зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої
події письмово повідомити контролюючий
орган за місцем обліку та протягом 90 календарних днів відновити втрачені документи.
Отже, незважаючи на те що зіпсовані документи із заробітної плати мають солідний
«вік» і, можливо, дані з них вже не враховуватимуться під час нарахування пенсій тим,
хто зараз її оформлює, але зазначені вище
норми щодо зберігання та відновлення первинних документів на сьогодні залишаються
чинними, тому їх потрібно дотримуватися.
Також не варто забувати, що будь-хто з пен-
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сіонерів може звернутися до Пенсійного
фонду із заявою про перерахунок пенсії,
й, можливо, знадобляться дані по зарплаті
й до 1970 р.
Усе це свідчить про те, що зіпсовані документи по заробітній платі необхідно
відновити.

Облік витрат на нарахування
зарплати під час простою
У зв’язку з відсутністю замовлень
керівник підприємства видав наказ про тимчасове запровадження
простою на літній період. Працівникам
здійснюються щомісячні нарахування
заробітної плати в розмірі 2/3 тарифної
ставки (посадового окладу) і, відповідно,
ЄСВ. Як бути з такими витратами: накопичувати як витрати майбутніх періодів
чи одразу списувати на фінансовий результат?
Зауважимо, що підприємство може
обрати як один, так і другий вказаний
у запитанні спосіб вирішення ситуації з розподілом витрат під час простою.
Суть першого зводиться до накопичення
витрат і їх розподілу в майбутньому. Тобто
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спочатку підприємство накопичує витрати
з нарахування працівникам зарплати в розмірі 2/3 тарифної ставки розряду чи окладу та ЄСВ за дебетом рахунку 39 «Витрати
майбутніх періодів», а потім списує їх (розподіляє) до витрат звітного періоду. Однак
якщо простій «затягнеться» на тривалий
час, може статися так, що потім підприємство стикнеться зі значним завищенням
собівартості продукції, яка після закінчення
простою буде виготовлена та реалізована.
Тому за такого способу накопичення витрат
доцільно прописати в наказі про облікову
політику (або внести до неї зміни), що під
час простою певна частка витрат підлягає
списанню у звітному періоді, а решта — накопичується.
Другий спосіб: витрати в період простою
відносяться до інших витрат операційної
діяльності, тобто в дебет субрахунку 949
«Інші витрати операційної діяльності», і списуються на фінансовий результат у періоді
їх виникнення. Цей спосіб є практичнішим
і точно не призведе до завищення собівартості «майбутньої» продукції.
Отже, обидва згадані в запитанні способи
є правомірними, тому підприємство може
прийняти рішення щодо їх застосування на
власний розсуд.

На ваші запитання відповідає Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заробітна плата»

Оплата листка
непрацездатності,
виданого за кордоном
Працівнику госпрозрахункового
підприємства надано основну щорічну відпустку тривалістю 14 календарних днів (з 22.06.2018 р. по

05.07.2018 р.). Під час відпустки він поїхав у туристичну подорож до Білорусі,
де його терміново госпіталізували й провели хірургічне втручання. На стаціонарному лікуванні в Білорусі він перебував
6 календарних днів (з 29.06.2018 р. по
04.07.2018 р.), що підтверджено наданим йому листком непрацездатності. Як
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оплачується виданий за межами України
листок непрацездатності?
Відповідно до п. 1.12 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), документи,
що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян України під час їх тимчасового перебування за межами держави, підлягають
обміну на листок непрацездатності згідно
з рішенням лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу за
місцем проживання чи роботи в разі:
• гострих захворювань і травм;
• загострення хронічних захворювань;
• вагітності та пологів;
• оперативних втручань при невідкладних станах;
• лікування згідно з рішенням комісії
МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон.
Обмін такого листка непрацездатності
здійснюється на підставі перекладених державною мовою та нотаріально засвідчених
документів, які підтверджують тимчасову
втрату працездатності під час перебування
за межами України.
Отже, в описаній ситуації працівникові
необхідно після повернення в Україну звернутись до бюро перекладів та отримати офіційний переклад документів, виданих у лікувальному закладі Білорусі. Перекладені державною мовою документи потрібно нотаріально завірити, а потім обміняти на листок непрацездатності в лікувально-профілактичному закладі за місцем проживання чи роботи.
Після обміну вже український листок непрацездатності підлягає оплаті за рішенням
комісії соцстрахування як зазвичай.
Нагадаємо, що якщо тимчасова непраце
здатність настала під час щорічної відпустки,
відпустка продовжується або переноситься.
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Оплата листка
непрацездатності в день
встановлення інвалідності
Працівник госпрозрахункового підприємства хворів з 18.05.2018 р. по
27.06.2018 р. Інвалідність йому встановлено 27.06.2018 р. Чи оплачується за
листком непрацездатності 27.06.2018 р.?
У зазначеній ситуації необхідно керуватися Порядком видачі документів,
що засвідчують тимчасову непраце
здатність громадян, затвердженим наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
13.11.2001 р. № 455. Відповідно до п. 4.3 цього Порядку в разі визнання хворого інвалідом
листок непрацездатності закривається днем
надходження документів хворого на МСЕК.
Цей день не підлягає оплаті за рахунок ФСС
відповідно до абзацу першого частини другої
ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-XIV. При цьому дата
встановлення інвалідності обов’язково вказується в листку непрацездатності.
Докладніше це питання розглянуто в статті «Огляд у МСЕК: оплата та врахування днів»
у журналі «Заробітна плата» № 8/2017, с. 91.

Оплата відпускних після
закінчення відпустки
для догляду за дитиною
Працівниця вийшла з відпустки для
догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку 11.06.2018 р.
і з 25.06.2018 р. йде у щорічну відпустку
на 9 календарних днів. Працює вона погодинно за підсумованим обліком робочого
часу. Тривалість однієї зміни становить
10 год. На місяць припадає 15-16 змін.
Розмір встановленої їй годинної тарифної
ставки дорівнює 27,71 грн. Як у такому
разі розрахувати їй суму відпускних?
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У випадку, що розглядається, розрахунковим періодом для розрахунку
суми відпускних є 12 календарних
місяців: з 01.06.2017 р. по 31.05.2018 р.,
оскільки працівниця перебуває в трудових
відносинах більше 12 місяців. Однак протягом вказаного періоду вона перебувала
у відпустці для догляду за дитиною і не мала
заробітку, тож ці дні виключаються із розрахункового періоду. Отже, обчислення
середньої заробітної плати необхідно проводити виходячи із встановленої їй у трудовому договорі тарифної ставки (абзац
третій п. 4 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100; далі — Поря
док № 100).
І Порядок № 100, і Порядок обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, оперують
таким поняттям, як «тарифна ставка (посадовий оклад)» для цілей розрахунку середньої
зарплати, але не відповідають на запитання,
як обчислювати відпускні чи «лікарняні»,
якщо встановлено годинну тарифну ставку1.
Тож Мінсоцполітики в листі від 23.05.2017 р.
№ 262/0/86-17/273, розглядаючи аналогічну
ситуацію щодо розрахунку «лікарняних»,
зазначило, що на його (міністерства) думку, в разі якщо оплата праці працівників на
підприємстві здійснюється за погодинною
системою оплати праці, тарифна ставка
на момент настання страхового випадку
може бути розрахована як добуток погодинної тарифної ставки в місяці настання
страхового випадку на норму робочого
часу в цьому місяці. Тому пропонуємо діяти
1 Чи потрібно встановлювати місячні тарифні ставки,
можна дізнатись зі статті «Тарифні ставки (оклади): чи
необхідно та як встановлювати» у журналі «Заробітна
плата» № 8/2017, с. 60.
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за аналогією з тією лише різницею, що до
розрахунку брати не норму робочого часу
місяця, а середньомісячну норму годин за
рік. Алгоритм розрахунку місячної тарифної
ставки та відпускних такий.
1. Розраховуємо місячну тарифну ставку.
Визначаємо середньомісячну норму
годин шляхом ділення встановленої наказом по підприємству на 2018 р. річної
норми годин на 12 календарних місяців:
1993 год. ÷ 12 к. міс. = 166,08 год.
Визначаємо місячну тарифну ставку:
27,71 грн × 166,08 год = 4602,08 грн.
2. Розраховуємо суму відпускних.
Визначаємо кількість днів, які враховуються в розрахунковому періоді з 01.06.2017 р.
по 31.05.2018 р.:
28 к. дн. червня 2017 р. (30 к. днів –
2 к. дн. (4 червня — Трійця, 28 червня —
День Конституції України) + 31 к. дн. липня
2017 р. + 30 к. дн. серпня 2017 р. (31 к. дн. –
– 1 к. дн. (24 серпня — День Незалежності України) + 30 к. дн. вересня 2017 р.+
+ 30 к. дн. жовтня 2017 р. (31 к. дн. – 1 к. дн.
(14 жовтня — День захисника України) +
+ 30 к. дн. листопада 2017 р. + 30 к. дн.
грудня 2017 р. (31 к. дн. – 1 к. дн. (25 грудня — Різдво Христове) + 29 к. дн. січня
2018 р. (31 к. дн. – 2 к. дн. (1 січня — Новий
рік та 7 січня — Різдво Христове) + 28 к. дн.
лютого 2018 р. + 30 к. дн. березня 2018 р.
(31 к. дн. – 1 к. дн. (8 березня — Міжнародний жіночий день) + 29 к. дн. квітня 2018 р.
(30 к. дн. – 1 к. дн. (8 квітня — Пасха) +
+ 28 к. дн. травня 2018 р. (31 к. дн. – 3 к. дн.
(1 травня — День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня — День Перемоги та
27 травня — Трійця) = 353 к. дні.
Визначаємо середньоденну заробітну
плату:
4602,08 грн × 12 к. міс. ÷ 353 к. дн. =
= 156,44 грн.
Визначаємо суму відпускних:
156,44 грн × 9 к. дн. = 1407,96 грн.
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На ваші запитання відповідає Олександр ФЕСЕНКО,
консультант з питань оподаткування доходів фізичних осіб

Повернення коштів
у валюті після закінчення
відрядження
Яким нормативним актом встановлено, що заборгованість перед
працівником за закордонним відрядженням має погашатися в гривнях,
а не в іноземній валюті?
Ця норма передбачена, наприклад,
п. 19 розділу ІІІ Інструкції про службові
відрядження в межах України та за
кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59.
Установлено, що якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти, виплата здійснюється
в національній валюті України за офіційним
обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком
України на день погашення заборгованості.
Виплата зазначених коштів має здійснюватися до закінчення третього банківського
дня після затвердження керівником звіту
про використання коштів, наданих на відрядження.
Але, як відомо, норми згаданої Інструкції поширюються лише на підприємства,
установи та організації, що повністю або
частково утримуються (фінансуються) за
рахунок бюджетних коштів. Тому слід керуватися нормами п. 2.5 Правил використання
готівкової іноземної валюти на території
України, затверджених постановою Націо
нального банку України від 30.05.2007 р.
№ 200, аналогічного змісту. Тому поки що
повернути працівнику витрачену ним власну іноземну валюту не вдасться.

Граничний термін виплати
відпускних
Через певні обставини працівниця йде у відпустку з 12 липня, але
про це стало відомо лише 9 липня,
в понеділок. Чи не пізно нарахувати та
виплатити відпускні 9 липня?
Відповідно до ст. 21 Закону про відпустки заробітна плата працівникам
за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. Три календарних чи три робочих дні? Відповідь
на це запитання з прикладом наведена
в листі Мінсоцполітики від 26.06.2009 р.
№ 155/13/116-09, а саме: якщо, наприк
лад, перший день відпустки — 15 число, то
останнім днем виплати заробітної плати
за час відпустки є 11 число, якщо перший
день відпустки — понеділок (22 червня),
то останнім днем виплати заробітної плати
є четвер (18 червня).
Як зрозуміло з роз’яснення, від дати початку відпустки слід відняти «4». Тому в ситуації, вказаній у запитанні, останнім днем
виплати відпускних мало б бути 8 липня,
неділя. А відомо, що якщо термін виплати
зарплати припадає на вихідний, то вона має
виплачуватися напередодні. У випадку, що
розглядається, — 6 липня.
Щоб терміни виплати не порушувалися,
працівниця може в заяві про надання відпустки викласти побажання виплатити відпускні
«в строк виплати зарплати за першу половину
липня». Це, як уже неодноразово зазначалося, можливо відповідно до норм ст. 7 Конвенції № 132 «Про оплачувані відпустки» (переглянута в 1970 р.), ратифікованої Законом
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України від 29.05.2001 р. № 2481-III, в якій
зазначено, що суми, які належать до виплати
за час відпустки (частину), виплачуються
зацікавленій особі до відпустки, якщо інше
не передбачено в угоді, що стосується цієї
особи та роботодавця.

Ставка ЄСВ до виплат
за договором ЦПХ особі
з інвалідністю
До доходу за договором цивільноправового характеру, що виплачується особі з інвалідністю, слід
застосовувати ставку ЄСВ 22 % чи 8,41 %?
До доходу за договором ЦПХ, що
виплачується особі з інвалідністю,
необхідно застосовувати ставку ЄСВ
у розмірі 8,41 %.
У частині 13 ст. 8 Закону про ЄСВ вказано,
що ЄСВ для підприємств, установ і організацій, в яких працюють особи з інвалідністю,
встановлюється в розмірі 8,41 % визначеної п. 1 частини першої ст. 7 цього Закону
бази нарахування ЄСВ для працюючих осіб
з інвалідністю.
Своєю чергою п. 1 частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ встановлено, що для платників, зазначених у п. 1 (крім абзацу сьомого) частини першої ст. 4 цього Закону,
тобто для роботодавців, ЄСВ нараховується
на суму нарахованої кожній застрахованій
особі заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату
праці, та суму винагороди фізичним особам
за виконання робіт (надання послуг) за
цивільно-правовими договорами.
Отже, до доходу за договором ЦПХ, що
виплачується особі з інвалідністю, можна
застосовувати ставку ЄСВ у розмірі 8,41 %.
Але чому ж тоді виникає запитання?
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А тому що в п. 6 розділу ІІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р.
№ 449, вказано, що для підприємств, установ і організацій, у яких працюють особи
з інвалідністю, ставка ЄСВ встановлюється
в розмірі 8,41 % суми нарахованої заробітної плати та суми «лікарняних» і «декретних»
без згадування про виплати за договорами
ЦПХ.
Але ж Закон про ЄСВ має вищий статус,
ніж Інструкція, зауважить читач. Саме так.
Але оскільки в Законі зазначено «для працюючих осіб з інвалідністю», то в Інструкції
лише уточнено «за замовчуванням», що
«працююча особа» — це та, яка працює за
трудовим договором, а не та, що надає послуги чи виконує роботи за договором ЦПХ,
який не передбачає наявності трудових
відносин.

Коригування зарплати
окремим працівникам
Підприємство неодноразово підвищувало заробітну плату протягом
останніх року-півтора лише окремим працівникам. У липні один з них йде
у відпустку. Чи потрібно коригувати його
дохід за розрахунковий період, якщо всім
працівникам зарплата не підвищувалася?
Вважаємо, що згідно з п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100, потрібно коригувати дохід за розрахунковий період і тих
працівників, яким оклад (тарифна ставка)
підвищувалися в індивідуальному порядку.
У п. 10 Порядку № 100 зазначено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі,
організації відповідно до актів законодавства,
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а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом
якого за працівником зберігається середній
заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при
обчисленні середньої заробітної плати, за
проміжок часу до підвищення коригуються
на коефіцієнт їх підвищення.
Як бачимо, в ньому не згадано про всіх
працівників. Підвищення «тарифних ставок
і посадових окладів на підприємстві» може
відбуватися і в індивідуальному порядку,
і це не заборонено законодавством. Хоча
Мінсоцполітики в листі від 03.08.2005 р.
№ 18-441-1 і зазначало, що у випадку, коли
в розрахунковому періоді або періоді, протягом якого за працівником зберігається
середній заробіток, на підприємстві відбулося підвищення тарифних ставок (окладів) лише окремій категорії працівників,
коригування середнього заробітку не провадиться.
У той же час варто звернути увагу на
аргументи Мінсоцполітики в листі від
17.05.2018 р. № 838/0/101-18. За логікою,
якщо на підприємстві не укладено колективного договору, то коригувати зарплату
не потрібно, а підприємці його не повинні
застосовувати, тому що вони не згадані
в п. 10 Порядку № 100. Але, як бачимо з листа, коригування середньої заробітної плати
передбачено для того, щоб працівники в разі
підвищення окладів (тарифних ставок) під
час обчислення середньої заробітної плати
у всіх випадках її розрахунку відповідно до
норм Порядку № 100 не втрачали в заробітку, що й потрібно було довести й у випадку
з підвищенням зарплати в індивідуальному
порядку1.

1 Додамо, що редакція журналу звертала на це увагу
в спецвипуску «Середня зарплата: розраховуємо правильно» № 1/2015. (Прим. ред.)

ПРяма телефонна лінія

Коригування відпускних
після їх виплати
У багатьох працівників відпустка
розпочалася з 2 липня, тож відпуск
ні були виплачені в червні. У деяких працівників вона розпочинається пізніше. Наказом по підприємству від 2 липня оклади підвищуються з 1 липня. Чи потрібно робити перерахунок вже виплачених
відпускних? Чи слід коригувати доходи
тих працівників, у яких відпустка розпочинається, наприклад, із 16 липня?
Так, у цьому разі слід і перерахувати
вже виплачені відпускні, і коригувати
доходи працівників, які йдуть у відпустку з 16 липня.
У п. 10 Порядку № 100 зазначено, що
у випадках підвищення тарифних ставок
і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів 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, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються
при обчисленні середньої заробітної плати,
за проміжок часу до підвищення коригуються
на коефіцієнт їх підвищення.
Здавалося б, оскільки останнім місяцем
розрахункового періоду є червень, коли
оклади ще не підвищено, а всі відпустки припадають на липень, коригування не потрібно робити. Наприклад, з найпершого спільного листа Міністерства праці та соціальної
політики України від 10.02.2000 р. № 013/277-018-2 та Міністерства фінансів Украї
ни від 21.02.2000 р. № 16-102-10/11-1301
складається враження, що коригувати слід
лише суми «перехідних» відпускних, позаяк приклад, аналогічний наведеному
в запитанні, в листі не розглядається, хоча
мав би.
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Проте варто звернути увагу на лист Мінсоцполітики від 05.12.2005 р. № 06-4/165
(див с. 93). У ньому розглядається ситуація,
аналогічна викладеній у запитанні: відпустка розпочинається 15 липня, а підвищення
окладів — з 1 липня. Відпускні нараховуються
з урахуванням відкоригованого доходу на
коефіцієнт підвищення окладів у липні, хоча
розрахунковий період також закінчується
червнем.

Коригування зарплати
після закінчення відпустки
для догляду за дитиною
Працівниця, яка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку,
вийшла на роботу 11 липня і з 20 липня
йде у щорічну відпустку. Упродовж відпустки для догляду за дитиною посадовий
оклад за посадою, яку обіймає працівниця, неодноразово підвищувався, зокрема,
в жовтні 2017 р. та в січні 2018 р. Чи потрібно коригувати заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки?
Розрахунковим періодом у цьому випадку є 12 календарних місяців, що
передують місяцю надання щорічної
відпустки — з 01.07.2017 р. по 30.06.2018 р.
Але оскільки працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, то дні такої відпустки
виключаються з розрахункового періоду
відповідно до абзацу шостого п. 2 Порядку
№ 100.
Відповідно до абзацу третього п. 4 Порядку № 100 у випадках, коли нарахування
проводяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не мав заробітку не
з вини працівника, розрахунки проводяться
виходячи з установлених йому в трудовому
договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
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Із роз’яснень Мінсоцполітики (див., наприклад, лист від 17.05.2018 р. № 838/0/101-18)
відомо, що коригування середньої заробітної плати за п. 10 Порядку № 100 передбачено для того, щоб працівники в разі підвищення окладів не втрачали в заробітку.
Оскільки розрахунок відпускних працівниці проводиться з останнього посадового
(місячного) окладу (див. приклад розрахунку
на с. 22), коригувати нічого. Аналогічно слід
діяти й у разі, якби працівниця після повернення з відпустки вирішила звільнитися
й виникла потреба обчислити компенсацію
за невикористану відпустку.

«Дотяжка» ЄСВ у разі
звільнення сторожа
Сторож частину місяця перебував
у відпустці без збереження зар
плати. Після виходу з відпустки він
відпрацював за графіком усі свої зміни,
передбачені до кінця місяця, і звільняється. Чи робити «дотяжку» ЄСВ?
«Дотяжка» ЄСВ робиться в разі, якщо
фактична база оподаткування ЄСВ
не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати. Відповідно до п. 9 розділу ІІІ нової редакції Інструкції про порядок
нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженої наказом Мінфіну
від 20.04.2015 р.№ 449, це правило застосовується, зокрема, за умови перебування
в трудових відносинах повний календарний
місяць або відпрацювання всіх робочих днів
звітного місяця, які передбачені правилами
внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності згідно із законодавством.
Оскільки сторож відпрацював усі свої
зміни за графіком роботи, то незважаючи на
те, що звільняється він не в останній робочий
чи календарний день місяця, «дотяжку» ЄСВ
слід нараховувати.

вебінар
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ОПЛАТА ТРУДА

Практиканти і стажисти
на підприємстві:
документальне
оформлення, оплата,
оподаткування,
відображення у звітності

Під час вебінару, який нещодавно проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання документального оформлення, оплати, оподаткування
та відображення у звітності проходження студентами та учнями на підприємствах виробничої
практики та стажування. Публікуємо відповіді на запитання, що надійшли під час вебінару
Чим відрізняється стажування від
виробничої практики та якими нормативними документами регулюється їх проходження?
Виробнича практика — це одна
з форм навчання, яка є невід’ємною
складовою процесу підготовки фахівців. Вона дає можливість студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів (далі — ВНЗ і ПТНЗ відповідно) ознайомлюватись із виробничим
процесом та набувати практичного досвіду
роботи безпосередньо на підприємствах, які
є базами проходження практики.
Проходження практики учнями ПТНЗ
регулюється Законом України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р.
№ 103/98-ВР (далі — Закон № 103) та Порядком надання робочих місць для проходження
учнями, слухачами професійно-технічних
навчальних закладів виробничого навчан-

ня і виробничої практики, затвердженим
постановою КМУ від 07.06.1999 р. № 992
(далі — Порядок № 992), відповідно до розроблених ПТНЗ програм.
Відповідно до ст. 29 Закону № 103 під
час виробничого навчання та виробничої
практики на виробництві учні, слухачі ПТНЗ
виконують роботи відповідно до навчальних
планів і програм.
Проходження практики студентами ВНЗ
регулюється Законом України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ (далі —
Закон № 1556) та Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних
закладів України, затвердженим наказом
Міністерства освіти України від 08.04.1993 р.
№ 93 (далі — Положення № 93), відповідно
до розроблених ВНЗ програм.
Згідно з частиною першою ст. 51 Закону
№ 1556 практична підготовка осіб, які навчаються в закладах вищої освіти, здійснюється
шляхом проходження ними практики на
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підприємствах, в установах та організаціях
згідно з укладеними закладами вищої освіти
договорами або в його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.
Відповідно до п. 1.1 Положення № 93 практика студентів передбачає безперервність та
послідовність її проведення при одержанні
потрібного достатнього обсягу практичних
знань і умінь відповідно до різних освітніх та
кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Перелік усіх видів практик для кожної
спеціальності або спеціалізації, їх форми, триалість і строки проведення визначаються
в навчальних планах (п. 1.4 Положення № 93).
Стажування — це набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків,
удосконалення професійних знань, умінь
та навичок, вивчення та засвоєння нових
технологій, техніки, набуття додаткових
компетенцій за професією (спеціальністю), за
якою здобувається освіта, на підприємствах,
в установах та організаціях незалежно від
форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором
про стажування, у вільний від навчання
час (частина перша ст. 29 Закону України
«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VI; далі — Закон № 5067).
Проходження учнями ВНЗ і ПТНЗ стажування регулюється Порядком укладення
договору про стажування студентів вищих
та учнів професійно-технічних навчальних
закладів на підприємствах, в установах та
організаціях, затвердженим постановою
КМУ від 16.01.2013 р. № 20 (далі — Порядок
№ 20). Але його дія не поширюється на:
• студентів закладів вищої освіти, що проходять стажування у державних органах,
органах влади АР Крим та їх апараті, органах
місцевого самоврядування;
• студентів медичних закладів вищої
освіти та інтернів;
• курсантів (слухачів, студентів) закладів спеціалізованої освіти військового про-
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філю, військових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти;
• курсантів і слухачів закладів вищої
освіти МВС і ДСНС.
Госпрозрахункове підприємство,
діяльність якого пов’язана з виробництвом ексклюзивних меблів з натуральної деревини, є замовником з підготовки трьох висококваліфікованих робітників за такими робітничими професіями:
«Виготовлювач декоративних елементів
меблів», «Вставник деталей, виробів та
фурнітури» і «Оббивальник меблів» та одного фахівця з вищою освітою за спеціальністю «Дизайнер меблів». З цією метою підприємство уклало відповідні договори
з ПТНЗ і ВНЗ. Чи потрібно йому укладати
з навчальними закладами окремий договір на період проходження зазначеними
особами навчально-виробничої практики?
Типовий договір про навчально-виробничу практику та порядок надання
робочих місць для учнів ПТНЗ затверджено КМУ. Ця норма визначена ст. 29
Закону № 103.
Відповідно до абзацу першого п. 8 Порядку № 992 ПТНЗ та підприємство, що
надає робочі місця або навчально-виробничі
ділянки, не пізніше двох тижнів до початку виробничого навчання та виробничої
практики зобов’язані укласти на основі типового договору, що додається, договір про
навчально-виробничу практику. У договорі
обов’язково зазначається:
• термін дії договору;
• кількість учнів, слухачів за професіями,
спеціальностями та спеціалізаціями;
• терміни, умови та порядок проведення виробничого навчання та виробничої
практики;
• забезпечення відповідних умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог;
• інші взаємні зобов’язання сторін.
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При цьому на підставі абзацу другого
п. 8 Порядку № 992 договір про навчальновиробничу практику не укладається у випадку, якщо всі його розділи включаються до загального договору про підготовку
кваліфікованих робітників, що укладається
ПТНЗ та підприємством-замовником підготовки кадрів.
На підставі п. 2.5 Положення № 93 ВНЗ
також укладають з базами практики (підприємствами, організаціями, установами
будь-яких форм власності) договори на проходження студентами навчально-виробничої
практики за формою, визначеною в додатку
№ 1 до вказаного Положення. При цьому за
погодженням сторін тривалість дії договорів
може визначатися на період конкретного
виду практики або до п’яти років.
Як і в попередньому випадку, якщо в договорах (контрактах) на навчання студентів
обумовлені питання проходження практики,
то в такому разі окремі договори можуть не
укладатися.
Госпрозрахунковим підприємством укладено договір із ПТНЗ про
проходження виробничої практики його учнями. Чи потрібно в такому
разі підприємству видавати на кожного
практиканта окремий наказ і яка має бути
тривалість їх роботи?
Проходження практики учнями ПТНЗ
регулюється Порядком № 992. Відповідно до п. 9 цього Порядку перед
початком виробничої практики керівник
підприємства видає наказ про персональний
розподіл практикантів на робочі місця або
навчально-виробничі дільниці виробничих
підрозділів чи створення учнівських самостійних навчально-виробничих підрозділів.
У наказі обов’язково зазначаються:
• дати початку та закінчення практики;
• робочі місця або навчально-виробничі
дільниці, на яких працюватимуть практиканти;
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• види робіт відповідно до змісту робочих навчальних програм;
• відповідальні за проведення виробничого навчання та виробничої практики, а також забезпечення умов та безпеки праці на
рівні нормативних вимог з числа інженернотехнічних працівників та кваліфікованих
робітників підприємства;
• системи оплати праці учнів, слухачів
за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми
часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов’язки) та укладених із ПТНЗ договорів
про навчально-виробничу практику.
При цьому наказ може видаватись як
окремо на кожного практиканта, так і на
всіх практикантів разом. Це рішення керівник підприємства приймає самостійно
на власний розсуд.
Стосовно тривалості роботи учнів-практикантів на підприємстві, то відповідно до
абзацу другого п. 7 Порядку № 992 вона має
відповідати часу, визначеному робочими
навчальними планами, програмами, і не
перевищувати тривалості робочого часу,
встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.
На госпрозрахунковому підприємстві проходять виробничу практику
учні ПТНЗ, більшість з яких раніше
вже працювали й мають трудові книжки.
Чи має в такому разі підприємство, що
є базою практики, вносити запис до трудових книжок учнів-практикантів про
період проходження ними виробничої
практики?
Відповідно до п. 2.16 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),
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якщо учень має трудову книжку, то запис
у ній про період проходження виробничої
практики робить ПТНЗ на підставі довідки,
виданої підприємством — базою практики.
У довідці зазначається спеціальність,
кваліфікація, посада та час роботи учняпрактиканта на підприємстві. Вказані довідки зберігаються в особистих справах учнів
ПТНЗ як документи суворої звітності. При
цьому якщо учень-практикант раніше не
працював та у зв’язку з цим не мав трудової
книжки, то відомості про проходження ним
виробничої практики на підставі довідок
вносяться підприємством, де надалі він працюватиме і де на нього оформлять трудову
книжку (п. 2.18 Інструкції № 58).
У штаті підприємства є вакантні
посади. Чи можуть бути зараховані
на них студенти ВНЗ на період проходження ними виробничої практики
і чи потрібно в такому разі підприємству
подавати повідомлення до податкового
органу та вносити записи до трудових
книжок?
Проходження практики студентами
ВНЗ регулюється Положенням № 93.
Згідно з абзацом другим п. 3.7 Положення № 93 за наявності вакантних місць
студенти-практиканти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них
відповідає вимогам програми практики.
До того ж не менше 50 % часу обов’язково
має відводитися на загальнопрофесійну
підготовку за програмою практики. При
цьому якщо студент має трудову книжку,
то відповідно до п. 2.16 Інструкції № 58 запис у ній про період проходження виробничої практики робить ВНЗ на підставі довідки, виданої підприємством — базою практики.
У довідці, яка зберігається в особистій
справі студента ВНЗ як документ суворої
звітності, зазначається спеціальність, ква-
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ліфікація, посада та час роботи студентапрактиканта на підприємстві.
Якщо студент-практикант раніше не працював та у зв’язку з цим не мав трудової
книжки, то в такому випадку відомості про
проходження ним виробничої практики на
підставі довідок вносяться підприємством,
де надалі він працюватиме і де на нього
оформлять трудову книжку (п. 2.18 Інструкції № 58).
Також необхідно зазначити, що повідом
лення до податкового органу про прийняття
на роботу подається лише в разі, якщо студент-практикант оформлений на вакантну
посаду за строковим трудовим договором.
В усіх інших випадках повідомлення подавати не потрібно.
На госпрозрахунковому підприємстві проходитимуть стажування
двоє студентів ВНЗ та двоє учнів
ПТНЗ. Який порядок їх документального
оформлення та чи потрібно в такому разі
подавати повідомлення до податкового
органу та вносити записи до трудових
книжок?
Документальне оформлення проходження стажування на підприємстві
здійснюється на підставі Порядку
№ 20. Відповідно до абзацу першого п. 8
Порядку № 20 студенти подають керівнику
підприємства:
• заяву за формою згідно з додатком до
Порядку № 20;
• копію паспорта;
• копію документа про освіту (за наявності);
• копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Крім того, зазначені особи додатково подають медичну книжку відповідно до законодавства, якщо вони проходитимуть стажування згідно з Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких
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підлягають обов’язковим профілактичним
медичним оглядам, затвердженим постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.
Також додатково, в разі потреби, зазначені особи подають сертифікат про проходження профілактичного наркологічного
огляду та довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного
огляду відповідно до вимог постанов КМУ
«Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення»
від 06.11.1997 р. № 1238 та «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових
попередніх та періодичних психіатричних
оглядів і переліку медичних психіатричних
протипоказань щодо виконання окремих
видів діяльності (робіт, професій, служби),
що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність,
або оточуючих» від 27.09.2000 р. № 1465.
Керівник підприємства визначає керівника стажування, який разом із стажистом
розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем) та перелік робіт (п. 9 Порядку № 20).
При цьому індивідуальна програма стажування може бути скоригована під час її виконання, зокрема з метою врахування змін,
які відбуваються у відповідній сфері професійної діяльності, в організації роботи
на підприємстві, особливостей засвоєння
стажистом індивідуальної програми стажування.
Одночасно з укладенням договору про
стажування керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування
та видає наказ про проходження стажування, в якому зазначаються строки та місце
його проходження (структурний підрозділ),
спеціальність (кваліфікація) або професія
(кваліфікаційний рівень) стажиста, режим
стажування, а також його керівник (п. 10
Порядку № 20). Слід звернути увагу на те,
що за керівником стажування закріплюється
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не більше двох стажистів, і вони не включаються до штатного складу підприємства, на
якому проходять стажування.
Після закінчення стажування стажисту
видається висновок про його результати,
в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста (п. 15
Порядку № 20).
Повідомлення до податкового органу
подається лише в разі, якщо зі студентом
укладено строковий трудовий договір із
похідною назвою «стажист». Якщо зі студентом укладено договір про стажування
й оплата йому проводиться на підставі акта
приймання-здачі робіт, то повідомлення
подавати не потрібно.
Запис у трудову книжку про стажування студентів ВНЗ, учнів ПТНЗ, які здобули
професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр»,
«спеціаліст» та продовжують навчатися
на наступному освітньо-кваліфікаційному
рівні, вноситься підприємством, установою, організацією, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду
та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста. Підставою для таких записів є наказ про проходження стажування
(п. 2.17 Інструкції № 58). І якщо студент
не має трудової книжки, то заводить її підприємство.
Відповідно до укладеного з підприємством договору період проходження стажування студента
ВНЗ становить три місяці. При цьому вже
понад місяць він хворіє. Якими в цьому
випадку мають бути дії підприємства
і який максимальний строк проходження стажування?
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Порядок укладення договору про
проходження стажування та його
типова форма затверджені Порядком
№ 20. Відповідно до п. 6 цього Порядку строк
стажування студентів ВНЗ та ПТНЗ не може
перевищувати шести місяців. При цьому дія
договору може бути продовжена на період
відсутності стажиста з поважної причини,
за умови надання ним необхідних підтвердних документів (п. 17 Порядку № 20).
Який порядок оплати, оподаткування та відображення у звітності
виконаної студентом ВНЗ роботи
на підприємстві за період проходження
ним стажування?
Відповідно до роз’яснень Міністерства соціальної політики України,
наданих в листі від 07.03.2014 р.
№ 300/039/97-14, за наявності договору
про стажування роботодавець оплачує виконану стажистом роботу на підставі акта
здавання-приймання робіт. У такому випадку
ці виплати не є заробітною платою, щорічні
відпустки при цьому також не надаються.
У разі якщо стажування студента проводиться з метою набуття ним досвіду практичної роботи, а програма стажування передбачає лише виконання ним професійних
завдань та обов’язків на посаді, що відповідає
здобутій професії (кваліфікації), студент
може проходити стажування на підставі
строкового трудового договору, укладеного
з роботодавцем. Оскільки під час укладення
трудового договору працівник перебуває
із відповідним суб’єктом у трудових відносинах, в цьому випадку йому виплачується
заробітна плата та інші виплати, надаються
відпустки в порядку і на умовах, визначених
законодавством.
Також необхідно зазначити, що винагорода стажистам — це виплата за цивільноправовим договором. Тому її оподатковують
ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ — за ставкою
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1,5 % (пп. 164.2, пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ).
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
сума винагороди стажистам відображається
з кодом ознаки доходу «102». Також на суму
винагороди стажиста нараховують ЄСВ за
ставкою 22 % незалежно від розміру бази
нарахування (частина п’ята ст. 8 Закону
про ЄСВ). У таблиці 6 звітності з ЄСВ відомості щодо таких осіб відображають з кодом
категорії застрахованих осіб «26».

ності?

Чи існують особливості в оподаткуванні доходу практикантів, і як ці
виплати відображаються у звіт-

Положеннями ПКУ не передбачено
звільнення доходу практикантів від
оподаткування. Тому відповідно до
пп. 168.1.1 ПКУ підприємство — база практики як податковий агент, який нараховує
(виплачує, надає) оподатковуваний дохід
на користь платника податку, зобов’язане
утримувати ПДФО за його рахунок за ставкою 18 % та ВЗ за ставкою 1,5 % (пп. 1.1
п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
При цьому відповідно до вимог, визначених пп. «г» пп. 169.1.3 ПКУ, практиканти
мають право на застосування ПСП у підвищеному розмірі — 150 % ПСП (у 2018 р. —
1321,50 грн), якщо:
• практикант (стажист) надає до бухгалтерії підприємства заяву про застосування
ПСП до його зарплати (пп. 169.2.2 ПКУ);
• практикант (стажист) не отримує стипендії, грошового або майнового забезпечення з бюджету (пп. 169.2.3 ПКУ);
• сума нарахованої практиканту (стажисту) зарплати не перевищує граничної
величини у 2018 р. — 2470,00 грн (пп. 169.4.1
ПКУ).
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
відомості щодо нарахованого практикантам
доходу відображаються з ознакою доходу «101».
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Крім того, сума нарахованої практикантам зарплати є базою для нарахування ЄСВ
(п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
При цьому, за роз’ясненнями ДФСУ, наданими в листі від 17.10.2017 р. № 2257/6/9999-13-02-03-15/ІПК, якщо дохід у вигляді
заробітної плати, який виплачується студентам (учням) професійних училищ під час
проходження виробничої практики, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується
заробітна плата, та ставки ЄСВ, за умови
відпрацювання всіх робочих днів звітного
місяця. Якщо практиканти зараховані до
штату підприємства за строковим трудовим
договором, то підприємство нараховує ЄСВ
у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок. У таблиці 6 звітності з ЄСВ
відомості щодо таких осіб відображають
з кодом категорії застрахованих осіб «1»1.
У червні 2018 р. два учні ПТНЗ проходили виробничу практику на підприємстві. За виконану протягом
цього періоду роботу їм нараховано зарплату в сумі 2700,00 грн кожному. Чи має
підприємство в такому разі робити доплату до рівня мінімальної зарплати та
«дотяжку» ЄСВ?
Необхідно зазначити, що відповідно
до ст. 1 Закону про оплату праці зар
плата — це винагорода, обчислена,
як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану
ним роботу згідно з трудовим договором.
А в разі проходження практики відносини
між учнем-практикантом та підприємст1 Незважаючи на це та більш ранні роз’яснення податківців щодо цієї теми, вважаємо, що доходи, отримувані
практикантами за роботу під час практики, слід відображати в податковій звітності як виплати за договорами ЦПХ. Під
час практики трудові відносини не настають. (Прим. ред.)
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вом — базою практики не є трудовими, оскільки вони не відповідають змісту трудового договору, визначеному в ст. 21 КЗпП. Ці
відносини мають ознаки цивільно-правових,
оскільки настають в ході виконання цивільно-правового договору між навчальним зак
ладом і підприємством — базою практики.
Отже, в такому разі вказані виплати не
можна вважати зарплатою. Тому підприємство не має обов’язку платити практикантам
не менше мінімальної зарплати, як це вказано в ст. 31 Закону про оплату праці.
У той же час не слід забувати про ст. 50
Закону № 103, в якій зазначено, що 50 %
заробітної плати за виробниче навчання та
виробничу практику учнів направляється на
рахунок навчального закладу.
Враховуючи вищенаведене, вважаємо,
що «дотяжку» нарахованого доходу до рівня
мінімальної зарплати можна не робити, якщо
виплату практиканту не вважати зарплатою. Однак, зважаючи на неоднозначність
законодавства, переконані, що буде справедливим оплачувати роботу практикантів
за розцінками, розрахованими виходячи
з мінімальної зарплати.
Також вважаємо, що не потрібно робити і «дотяжку» ЄСВ, оскільки практиканти
отримують дохід не за основним місцем
роботи. Але знову ж таки слід враховувати
думку податківців, які вважають, що виплати практикантам є зарплатою з усіма
податковими наслідками.
Студента-практиканта планувалось
оформити на вакантну посаду за
строковим трудовим договором на
період проходження ним виробничої практики. З цією метою до органу ДФСУ було
направлено повідомлення. Однак згодом
рішення змінилося й на цю посаду було
прийнято спеціаліста за основним місцем
роботи. Які дії вчинити підприємству в такому випадку для виправлення ситуації?
Чи передбачені за це штрафні санкції?
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Порядок повідомлення Державній
фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затверджений постановою
КМУ від 17.06.2015 р. № 413 (далі — Порядок № 413), не передбачає внесення змін
чи виправлення помилок у неправильно
поданому повідомленні. У той же час слід
звернути увагу, що у формі повідомлення
зазначено два його типи:
• «початкове» — подається під час прий
няття працівника на роботу;
• «скасовуюче» — подається в разі допущення роботодавцем помилки.
Ураховуючи той факт, що студента-практиканта не оформлено на роботу за строковим трудовим договором на період проходження ним виробничої практики, то й повідомлення до органу ДФСУ не потрібно було
подавати. З метою видалення з бази даних
податкового органу помилково наданої інформації радимо в цій ситуації подати повідомлення типу «скасовуюче». Штрафні
санкції при цьому не застосовуватимуться.
На госпрозрахунковому підприємстві проходять виробничу практику
два учні ПТНЗ та два студенти ВНЗ.
Керівництво підприємства призначило їм
керівників практики з числа досвідчених
та висококваліфікованих фахівців підприємства. Як встановити керівникам практики доплату за керівництво практикою?
Оплата праці безпосередніх керівників практики від підприємства — бази
практики, на якому її проходять студенти ВНЗ, регулюється Положенням № 93.
Відповідно до п. 5.3 цього Положення керівництво практики оплачується навчальним
закладом на умовах погодинної оплати із
розрахунку 0,5 години на одного студента
за тиждень. При цьому встановлено такі ко-
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ефіцієнти погодинної оплати від мінімальної
заробітної плати:
• професору, доктору наук — 0,25;
• доценту, кандидату наук — 0,15;
• особам, які не мають вченого ступеня
й звання, — 0,09.
У разі керівництва практикою учнів ліцеїв, коледжів, технікумів та інших навчальних
закладів аналогічного рівня коефіцієнти дорівнюватимуть відповідно: 0,21; 0,12 та 0,06.
Розмір зарплати визначається в кошторисі-калькуляції, яку розробляє і погоджує
з базами практики ВНЗ і яка є додатком до
договору на практику (п. 5.2 Положення
№ 93). Керівництво практикою ВНЗ може оплатити безпосередньо керівникам практики оминаючи підприємство — базу практики за окремо укладеними з ними трудовими угодами за типовою формою, наведеною
в додатку № 2 до Положення № 93.
Відповідно до п. 19 Порядку № 992, що
визначає порядок проходження практики
учнями ПТНЗ, робота керівників виробничого навчання та виробничої практики,
призначених з числа інженерно-технічних
працівників та кваліфікованих робітників,
може оплачуватися підприємством (а може
й не оплачуватися. — Прим. авт.) за рахунок коштів, передбачених на підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації
кадрів, додатково на термін виробничого
навчання та виробничої практики щомісяця
в таких розмірах:
• за наявності 1–2 учнів, слухачів — 5 %
від суми основної заробітної плати, яку вони
отримують за основним місцем роботи;
• за наявності 3–4 учнів, слухачів — 10 %;
• за наявності 5–7 учнів, слухачів — 20 %;
• за наявності 8–10 учнів, слухачів —
30 %.
Тобто керівництво практикою студентів
оплачується ВНЗ обов’язково, а учнів — за
рішенням підприємства.

Трудове право
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Сьогодні в рубриці:

Суміщення
та сумісництво:
варіанти оформлення

c. 35

Класифікатор професій:
як користуватися

c. 46

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

суміщення

та сумісництво:
варіанти оформлення
Такі форми трудових відносин, як суміщення та сумісництво,
містять багато схожих елементів, через що їх часто плутають.
Крім того, що ці поняття мають подібні назви, для оформлення
сумісництва чи суміщення на підприємстві має бути вакантною
посада, на яку можна або прийняти працівника на роботу за
сумісництвом, або встановити за нею суміщення професій
(посад). І хоча цій темі присвячено багато матеріалів, у читачів
раз по раз виникає безліч запитань, пов’язаних із обставинами, що виникають на практиці. Тож у статті розглянемо як
нормативні положення щодо сумісництва й суміщення, так
і практичні ситуації
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Сумісництво
Сумісництвом вважається виконання
працівником, крім своєї основної, іншої
регулярної оплачуваної роботи на умовах
трудового договору у вільний від основної
роботи час на тому ж або іншому підпри
ємстві. Ключовими словами для розуміння
цього поняття є такі: «…у вільний від основ
ної роботи час».
Більшості фахівців відділів кадрів та бух
галтерії відомо, що працівник має право
реалізувати свої здібності до продуктивної та
творчої праці шляхом укладання трудового
договору на одному або одночасно на кількох
підприємствах, якщо інше не передбачено
законодавством, колективним договором або
угодою сторін (частина друга ст. 21 КЗпП).
Положення зазначеної статті дає змогу
працівникам підприємства будь-якої форми
власності укладати, крім трудового договору
за основним місцем роботи, трудові договори
на роботу за сумісництвом як на тому само
му (внутрішнє сумісництво), так і іншому
підприємстві (зовнішнє сумісництво). За
уважимо, що головною ознакою основного
місця роботи є місцезнаходження трудової книжки працівника. Проте це не озна
чає, що він може укладати безліч трудових
договорів, адже робота за кожним із них має
належним чином обліковуватися та опла
чуватись.
Слід наголосити, що робота за трудовим
договором осіб, які поєднують її з денною
формою навчання (студенти вищих навчаль
них закладів, аспіранти), не є сумісництвом.
Для них це основне місце роботи, що перед
бачає ведення/оформлення трудової книж
ки та оплату праці на загальних підставах
(з урахуванням нюансів оплати в разі роботи неповний робочий час).
Варто зазначити, що законодавством не
передбачено жодних обмежень на роботу
за сумісництвом, крім як для працівників
держаних і комунальних підприємств. Їх

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

робота за сумісництвом регулюється по
становою КМУ «Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств, уста
нов і організацій» від 03.04.1993 р. № 245
(далі — Постанова № 245) і Положенням про
умови роботи за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції Украї
ни, Міністерства фінансів України від
28.06.1993 р. № 43 (далі — Положення № 43).
Проте слід зауважити, що роботодавцем
можуть бути запроваджені обмеження на
роботу за сумісництвом, що передбачено
ст. 21 КЗпП.
Далі про умови роботи за сумісництвом
детальніше.
Прийняття на роботу
Під час працевлаштування працівник
подає:
• заяву на ім’я керівника підприємства
із зазначенням, що він бажає працювати
за сумісництвом (як у разі внутрішнього
сумісництва, так і в разі зовнішнього);
• паспорт (у паперовому варіанті або
у формі пластикової картки типу ID-1 з без
контактним електронним носієм (ID-картка);
• довідку про присвоєння ідентифіка
ційного номера (за наявності, оскільки ця
інформація може бути внесена до ID-картки);
• диплом або інший документ про освіту
або професійну підготовку, свідоцтво про
загальнодержавне соціальне страхування
(за наявності), інші документи, подання яких
передбачено як для основного місця роботи.
Не передбачено подання працівником
трудової книжки та дозволу на таку роботу
з основного місця роботи, оскільки це не
встановлено жодним нормативно-право
вим актом.
Прийняття на роботу за сумісництвом
(незалежно від місця працевлаштування)
оформляється наказом керівника підпри
ємства. Тож незважаючи на вид сумісництва
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(зовнішнє чи внутрішнє) працівник не може
бути допущений до роботи без укладення
трудового договору, оформленого наказом
чи розпорядженням роботодавця та повідом
лення податкового органу про прийняття
на роботу (ст. 24 КЗпП). Таке повідомлення
подається роботодавцем за місцем обліку
його як платника ЄСВ за формою згідно
з додатком до постанови КМУ «Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про прийнят
тя працівника на роботу» від 17.06.2015 р.
№ 413 до початку роботи працівника за
укладеним трудовим договором одним із
способів, установлених цією постановою.
Прийняття на роботу працівника-суміс
ника як на тому самому, так і на іншому
підприємстві на практиці супроводжується:
• присвоєнням табельного номера;
• внесенням прізвища, імені, по бать
кові працівника за присвоєним табельним
номером до табеля обліку використання
робочого часу за формою № П-5, затвер
дженою наказом Держкомстату України від
05.12.2008 р. № 489;
• оформленням особової картки праців
ника за ф. № П-2, затвердженою наказом
Держкомстату України та Міноборони Украї
ни від 25.12.2009 р. № 495/656).
Тривалість роботи
Керівники підприємств недержавної (не
комунальної) форми власності можуть укла
дати з працівниками договори про роботу
за сумісництвом з обумовленням тривалості
робочого часу, яка може бути будь-якою,
у т. ч. дорівнювати повній місячній нормі
(ст. 50 КЗпП). Проте зазначимо, що трива
лість роботи сумісника, що становитиме
40 годин на тиждень, може стати предметом
уваги перевіряючих органів.
Для державних (комунальних) підпри
ємств передбачені обмеження, а саме на
підставі п. 2 Постанови № 245 тривалість
роботи за сумісництвом не може переви
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щувати чотирьох годин на день і повного
робочого дня у вихідний. Загальна тривалість
роботи за сумісництвом протягом місяця для
них не має перевищувати половини місячної
норми робочого часу.
Оплата праці
Згідно зі ст. 1021 КЗпП і ст. 19 Закону
про оплату праці працівникам, які працюють за сумісництвом, заробітна плата має
виплачуватися за фактично виконану ро
боту. Важливо зазначити, що робота, ви
конана працівником за сумісництвом, має
відображатися в документах первинного
бухгалтерського обліку, зокрема в табелі
обліку використання робочого часу. У ньо
му слід зазначати фактичну присутність,
тобто вказувати конкретну кількість годин
зайнятості працівника на робочому місці
відповідно до графіка виходу на роботу чи
режиму роботи.
Права та обов’язки
Працівник, який уклав трудовий договір
із роботодавцем, відповідно до ст. 21 КЗпП
зобов’язаний виконувати роботу, визначену
цим договором, і правилами внутрішнього
трудового розпорядку, а роботодавець —
виплачувати працівникові заробітну плату
та забезпечувати умови праці, необхідні для
виконання роботи, передбаченої законодав
ством про працю, колективним договором
(за наявності) та угодою сторін.
Отже, працівник, який уклав трудовий
договір за сумісництвом (незалежно від міс
ця роботи), має однакові права й обов’язки,
що й працівник, який працює на основному
місці роботи. На нього поширюються:
• правила внутрішнього трудового роз
порядку;
• положення колективного договору
стосовно додаткової виплати матеріальної
допомоги на соціально-побутові потреби,
поховання, одруження; народження дитини
тощо (якщо не обумовлено, що ці виплати пе
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редбачені лише працівникам, для яких місце
роботи на цьому підприємстві є основним);
• усі права та соціальні гарантії, передба
чені законодавством і локальними (внутріш
німи) нормативними актами підприємства;
• права на здорові та безпечні умови
праці, матеріальне забезпечення за кошти
фондів соціального страхування. Йдеться
про надання працівникам за місцем роботи
за сумісництвом допомоги по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах за
частиною першою ст. 31 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV.

обов’язково має бути надана відпустка без
збереження заробітної плати на термін до
закінчення відпустки за основним місцем
роботи.
Щодо надання та оплати навчальних відпусток, то варто зазначити, що працівникам,
які працюють за сумісництвом, їх надання та
оплата не передбачена. Тому на період від
пустки у зв’язку з навчанням, що надається
за основним місцем роботи, на роботі за
сумісництвом за п. 14 частини першої ст. 25
Закону про відпустки має бути надана від
пустка без збереження заробітної плати (на
підставі заяви працівника).

Особливості надання відпусток
Згідно зі ст. 2 Закону про відпустки праців
ники, які працюють за сумісництвом на тому
самому або іншому підприємстві, мають право на відпустку без жодних обмежень. Тобто внутрішній сумісник на одному й тому ж
підприємстві «заробляє» дві відпустки: за
основим місцем роботи та за сумісництвом.
Але існують деякі особливості надання від
пусток:
• щорічна відпустка повної тривалості
до настання шестимісячного терміну без
перервної роботи в перший рік роботи за
сумісництвом на цьому підприємстві за бажанням працівника може бути надана од
ночасно з відпусткою за основним місцем
роботи. Якщо працівник працює на іншому
підприємстві, підставою для надання йому
відпустки є довідка з основного місця роботи
із зазначенням у ній періоду та тривалості
відпустки;
• щорічні відпустки бажано надавати
працівникам-сумісникам за затвердженим
графіком відпусток (місяць надання відпустки погоджується з працівником);
• якщо тривалість відпустки за основ
ним місцем роботи перевищує тривалість
відпустки за сумісництвом, то згідно з п. 14
частини першої ст. 25 Закону про відпустки
працівникові-сумісникові (за його заявою)

 міна статусу: сумісник —
З
основний працівник або навпаки
Часто це питання вирішують шляхом
переведення працівника-сумісника в статус
основного працівника або навпаки, оскільки
законодавство прямо не вказує, яким чином
слід діяти в згаданому випадку.
Деякі фахівці вважають, що процедура
переведення працівника є можливою й об
ґрунтовують свою думку тим, що КЗпП не
передбачено обов’язкового звільнення пра
цівника в такому випадку, а оскільки ст. 32
КЗпП встановлено можливість зміни істотних
умов праці, а характер роботи (за сумісницт
вом або за основним місцем роботи), на
їх думку, є такою умовою, то переведення
в інший статус потрапляє під дію цієї статті.
Але оскільки ініціатором таких змін є праців
ник, то оформлювати відповідний наказ за
два місяці до цих змін, як це має відбуватися
з ініціативи роботодавця, не потрібно. Тобто
можна перевести працівника за його заявою
на роботу за сумісництвом відповідно до
ст. 32 КЗпП.
Наголосимо, що зміна статусу пов’язана
не зі зміною посади чи місця роботи пра
цівника (що є ознакою переведення), а зі
зміною умов прийняття на роботу — основна та за сумісництвом. Адже в такому випадку
укладаються два самостійних окремих один
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від одного договори (накази про прийняття).
Тому в разі якщо працівник бажає перейти
з роботи за сумісництвом на основну роботу,
слід звільнити його з роботи за сумісництвом
із виплатою всіх належних йому сум, у т. ч.
компенсації за невикористані дні щорічної
відпустки на день звільнення включно, та
прийняти на основну роботу за новим тру
довим договором на ту саму посаду (за тією
самою професією та кваліфікацією) з дати,
обумовленої сторонами.
Така позиція випливає з того, що згідно
з частиною першою ст. 32 КЗпП переведен
ня на іншу роботу на тому ж підприємстві,
а також переведення на роботу на інше під
приємство допускається тільки за згодою
працівника, за винятком випадків, перед
бачених ст. 33 КЗпП та в інших випадках,
визначених законодавством. Однак додат
ковим аргументом також виступає п. 31 по
станови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 06.11.1992 р. № 9 (далі — По
станова № 9), у якому чітко зазначено, що
переведенням на іншу роботу вважається
доручення працівникові роботи, що не від
повідає спеціальності, кваліфікації чи посаді,
визначеній трудовим договором. А отже,
якщо працівник залишиться працювати на
тій самій посаді в межах підприємства, пе
реведення в розумінні ст. 32 КЗпП не може
бути застосовано, і рішення роботодавця про
переведення працівника з роботи за сумісництвом на основну роботу (чи навпаки) буде
необґрунтованим і таким, що не відповідає
нормам чинного законодавства.
Звільнення сумісників
Звільнення працівників-сумісників від
бувається на підставах, перелічених у ст. 36
КЗпП, а також на підставі ст. 7, 38, 39, 40,
41 КЗпП. Крім того, трудовий договір за
сумісництвом, як один із варіантів, може
бути припинений у зв’язку з прийняттям
працівника на основне місце роботи. З огляду
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на те, що Положення № 43 регулює трудову
діяльність за сумісництвом, яка провадиться
винятково працівниками державних підприємств, установ і організацій, застосування цієї підстави для звільнення є неприйнят
ним стосовно працівників підприємств інших форм власності. А припинення трудових
відносин здійснюється за спрощеною проце
дурою — без дотримання умов щодо попередження працівника, погодження звіль
нення з профспілковим органом (ст. 431
КЗпП) і виплати вихідної допомоги (п. 8
Положення № 43).
Документальне оформлення
Прийняття на роботу, звільнення та вне
сення запису до трудової книжки оформлю
ються наказами роботодавця. Вони можуть
бути оформлені шляхом заповнення типових
форм № П-1 «Наказ (розпорядження) про
прийняття на роботу» та № П-4 «Наказ (роз
порядження) про припинення трудового
договору (контракту)».
У разі прийняття на роботу, залежно від
досягнутої угоди щодо умов трудового до
говору, у формі зазначають дату початку
роботи, а якщо укладено строковий трудовий договір — дату її припинення. Познач
кою «×» позначають домовленості щодо
умов прийняття на роботу та умов роботи
(наприклад, робота:  за сумісництвом),
а також інших умов. Відповідно до штат
ного розпису проставляють розмір окладу
(тарифної ставки), за наявності — розміри
(у відсотках) інших складових заробітної
плати.
У разі звільнення у формі зазначається
дата звільнення, його причина з посиланням
на пункт, статтю КЗпП, а також, за потреби,
позначкою відмічають виплату вихідної
допомоги, компенсації за календарні дні
невикористаної щорічної відпустки, невико
ристаної відпустки працівникам, які мають
дітей, кількість календарних днів, наданих
у рахунок невідпрацьованої частини робо-
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чого року (останні доповнюються), якщо
такі були.
Накази про прийняття на роботу та звіль
нення можуть бути оформлені як за типовою
формою, так і на спеціальному бланку (додатки 1, 2).
Згідно з п. 2.14 Інструкції про порядок ве
дення трудових книжок робота за сумісницт
вом, оформлена в установленому порядку,
в трудовій книжці зазначається окремим
рядком (не проставляється номер і дата за
пису). Запис вноситься за місцем основної
роботи на прохання працівника на підставі
наказів (витягів або довідок) з місця роботи
за сумісництвом (додаток 3).

Суміщення
Суміщенням посад (професій) вважаєть
ся виконання працівником разом зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) протягом робочого часу
за основною посадою. Ключові слова для
розуміння цього поняття: «…разом зі своєю
основною роботою», тобто одночасно.
Встановлення суміщення
На відміну від прийняття працівника на
роботу та можливого оформлення трудового
договору за сумісництвом суміщення посад
(професій) встановлюється в розрізі вже
укладеного трудового договору (наказу про
прийняття працівника на роботу). Тож для
встановлення суміщення посад (професій)
у штатному розписі підприємства має бути
передбачена вакантна посада.
Суміщення посад (професій) може вста
новлюватись на певний строк або без обме
ження строку за заявою працівника або на
підставі прийнятого роботодавцем рішення.
Якщо суміщення ініційовано роботодавцем,
це призводить до зміни істотних умов праці
на підставі частини третьої ст. 32 КЗпП, про

що працівник має бути повідомлений не
пізніше ніж за два місяці.
Тривалість роботи
Оскільки суміщення оформлюється лише
на одному підприємстві в межах укладеного
трудового договору, робота виконується про
тягом робочого дня за основною посадою,
а отже, без збільшення тривалості робочого
часу. У табелі обліку робочого часу на такого
працівника заповнюється один рядок, а не
два, як у разі роботи за сумісництвом.
Оплата праці
Працівникам, які виконують на тому ж
підприємстві поряд зі своєю основною ро
ботою, обумовленою трудовим договором,
додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від своєї основної ро
боти, провадиться доплата. Встановлюється
вона відповідно до ст. 105 КЗпП на умовах,
передбачених колективним договором. До
плата провадиться винятково за наказом,
оскільки виконання роботи за суміщенням
посад не відображається в табелі обліку робочого часу.
Варто зазначити, що в колективному до
говорі та наказі про суміщення має бути чітко вказано, від якої саме посади встановлю
ється доплата: основної чи суміщуваної. Для
працівників, підприємства яких є приватни
ми, доплата може сягати 100 % від розміру
оплати праці за основною чи суміщуваною
посадою.
Для працівників бюджетної сфери доплата за суміщення посад (професій) встанов
люється в розмірі до 50 % посадового окладу
(тарифної ставки) за основною посадою (п. 3
постанови КМУ «Про оплату праці працівни
ків на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р.
№ 1298; далі — Постанова № 1298), про що
йдеться і в листах Мінпраці.
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Наголосимо, що зазначена доплата за
суміщення не встановлюється керівникам
бюджетних установ, закладів та організацій,
їх заступникам, керівникам структурних
підрозділів цих установ, закладів та органі
зацій, їх заступникам (пп. 3 п. 3 Постанови
№ 1298).
Також не слід забувати про обмеження
для окремих категорій працівників, що встановлені постановою Ради Міністрів СРСР
«Про порядок і умови суміщення професій
(посад)» від 04.12.1981 р. № 1145 (далі —
Постанова № 1145)1.
Дія Постанови № 1145 не поширюється
на керівників підприємств, установ та органі
зацій, їх заступників і помічників, головних
спеціалістів, керівників структурних підроз
ділів, відділів, цехів, служб і їх заступників,
інженерно-технічних працівників та інших
фахівців і службовців органів державного
та господарського управління тощо (п. 15
Постанови № 1145). Тобто працівники на
вказаних посадах не мають права на доплату
за суміщення.
Права та обов’язки
Працівник, який суміщає посади (про
фесії), зобов’язаний виконувати роботу,
визначену договором за основною посадою,
та додаткову роботу за іншою професією
(посадою), обумовлену наказом роботодав
ця, а останній зобов’язується виплачувати
працівнику заробітну плату (в т. ч. допла
ту за суміщення) та забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором (за наявності). Лис
ток непрацездатності оплачується лише за
основною обійманою посадою.
1 Незважаючи на те що цей документ ухвалений за
часів СРСР, він застосовується і сьогодні в частині, що не
суперечить Конституції України та законам України та
зберігає свою дію відповідно до постанови ВРУ «Про по
рядок тимчасової дії на території України окремих актів
законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 р. № 1545-XII.
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Особливості надання відпусток
На практиці суміщення посад (професій)
не позначається на тривалості будь-якого
виду відпусток. Навіть якщо працівник, зайнятий за своєю основною роботою на роботах із шкідливими умовами праці, виконує
її в повному обсязі, а також виконує додаткову роботу в порядку суміщення, за ним про
довжують зберігатися передбачені чинним
законодавством пільги у зв’язку з умовами
праці (щорічна додаткова відпустка).
Припинення (скасування) суміщення
Різниця між припиненням та скасуванням суміщення суттєва. Адже зазвичай при
пинення відбувається за бажанням праців
ника або за угодою сторін, а от скасовується
воно з ініціативи роботодавця.
Документальне оформлення
Оформлюється суміщення посад (про
фесій) наказом роботодавця (додаток 4).
У наказі в обов’язковому порядку вказують
назву професії (посади), за якою відбува
тиметься суміщення, та розмір доплати.
Оскільки працівник продовжує обіймати
свою основну посаду, записи про суміщення
до особової картки працівника та трудової
книжки не вносяться. Водночас копію наказу
про встановлення суміщення можна додати
до особової справи працівника.
Припинення суміщення посад (професій) на відміну від його скасування може від
буватися без окремо виданого наказу. Якщо
його встановлення відбувалось на певний
строк, припинення виконання додаткової
роботи в порядку суміщення здійснюється
без видання окремого наказу. Тобто якщо
в наказі про встановлення суміщення за
значено строк, на який працівникові до
ручалася додаткова робота, і він сплинув,
працівник повертається до виконання своєї
основної роботи. У разі якщо строку не було
встановлено, працівник має право припинити суміщення з власної ініціативи, надавши
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роботодавцю відповідну заяву, на підставі
якої видається наказ (додаток 5). Оскільки
умови встановлення суміщення обумовлю
ються сторонами наперед, слід враховувати,
що в разі якщо роботодавець не має бажання
погоджуватися з умовами припинення сумі
щення посад працівником, такий наказ може
не видаватися. Жодних правових наслідків
у разі відмови в припиненні суміщення ро
ботодавець не несе.
суміщення посад також може бути скасо
вано за ініціативою роботодавця. у такому
випадку згідно із ст. 32 КЗпП працівника
необхідно попередити про зміну істотних
умов праці (скасування суміщення посад) за
два місяці, про що має бути видано наказ з

основної діяльності. наказ про зміну істотних
умов праці видається лише за умови, що вони
викликані змінами в організації виробницт
ва і праці, тобто раціоналізацією робочих
місць, введенням нових форм організації
праці, у т. ч. переходом на бригадну форму
організації праці, і, навпаки, впровадженням
передових методів, технологій тощо (п. 10
Постанови № 9). З наказом працівник має
бути ознайомлений в установленому по
рядку. якщо працівник не матиме бажання
продовжити роботу в нових умовах і відмо
виться від скасування суміщення посад, він
підлягатиме звільненню за п. 6 ст. 36 КЗпП
(відмова від продовження роботи у зв’язку
із зміною істотних умов праці).
Додаток 1

Зразок наказу про прийняття на роботу за сумісництвом
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОМЕГА»
НАКАЗ
18.01.2018

м. Львів

№ 13-К

Про прийняття на роботу
за сумісництвом Ляшенка А. В.
Відповідно до частини другої ст. 21 КЗпП та ст. 1021 КЗпП
ПРИЙНЯТИ:
ЛЯШЕНКА Андрія Володимировича інженером ІІІ категорії за сумісництвом з
19.01.2018 р. з режимом роботи з понеділка по п’ятницю з 16:00 до 20:00 та оплатою
праці за фактично відпрацьований час.
Підстава: заява Ляшенка А. В. від 18.01.2018 р.
Директор
З наказом ознайомлений
Ляшенко А. В. Ляшенко
18.01.2018

Сидорук

М. П. Сидорук
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Додаток 2
Зразок наказу про припинення трудового договору працівника-сумісника
за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОМЕГА»
НАКАЗ
16.08.2018

м. Львів

№ 65-К

Про звільнення Ляшенка А. В.
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 36 КЗпП та ст. 22 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР
ЗВІЛЬНИТИ:
ЛЯШЕНКА Андрія Володимировича, інженера ІІІ категорії, 16.08.2018 р. за угодою
сторін. Для покриття заборгованості підприємству утримати із його заробітної плати
за 6 (шість) календарних днів, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.
Підстава: заява Ляшенка А. В. від 15.08.2018 р.
Директор
З наказом ознайомлений
Ляшенко А. В. Ляшенко
16.08.2018

Сидорук

М. П. Сидорук
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Додаток 3
Зразок внесення запису про роботу за сумісництвом
за основним місцем роботи до трудової книжки

21

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Прилад-компані»
06 2013 Прийнято електромеханіком електрозв’язку

24

Працював у Товаристві з обмеженою
відповідальністю «Омега» інженером
ІІІ категорії з 19 січня по 16 серпня
2018 р.

Наказ від 24.06.2013
№ 52-К
Наказ від 18.01.2018
№ 13-К
Наказ від 16.08.2018
№ 65-К

Додаток 4
Зразок наказу про встановлення суміщення посад за бажанням працівника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМЕГА»
НАКАЗ
05.03.2018

м. Львів

№ 35-К

Про встановлення суміщення посад
Пилипчуку В. П.
Відповідно до ст. 105 КЗпП, умов колективного договору та поданої заяви
ВСТАНОВИТИ:
ПИЛИПЧУКУ Василю Петровичу, інспектору з кадрів відділу кадрів, з 05.03.2018 р.
суміщення посади інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних поряд
з основною роботою з доплатою за суміщення посад у розмірі 30 % посадового окладу інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних відповідно до штатного
розпису.
Підстава: заява Пилипчука В. П. від 02.03.2018 р.
Директор
З наказом ознайомлений
Пилипчук В. П. Пилипчук
05.03.2018

Сидорук

М. П. Сидорук
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Додаток 5
Зразок наказу про припинення суміщення посад за бажанням працівника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОМЕГА»
НАКАЗ
07.08.2018

м. Львів

№ 59-К

Про припинення суміщення посад
Пилипчуку В. П.
ПРИПИНИТИ:
ПИЛИПЧУКУ Василю Петровичу, інспектору з кадрів відділу кадрів, із 07.08.2018 р.
суміщення посади інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних та виплату доплати за суміщення посад, встановлену наказом від 05.03.2018 р. № 35-К.
Підстава: заява Пилипчука В. П. від 06.08.2018 р.
Директор

РЕКЛАМА

З наказом ознайомлений
Пилипчук В. П. Пилипчук
07.08.2018

Сидорук

М. П. Сидорук
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Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Класифікатор

професій:
як користуватися

Інколи серед бухгалтерів можна почути думку, що Класифікатором професій можна знехтувати, оскільки він не зареєстрований
у Мін’юсті. У той же час записи до трудової книжки відповідно до
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
зареєстрованої в Мін’юсті, мають вноситися згідно з найменуваннями професій і посад, зазначеними в Класифікаторі професій. Відповідно до Класифікатора професій слід заповнювати
й звітність з ЄСВ. Тож у статті розглянемо, як застосовувати його
під час роботи

Д

ля того щоб правильно заповнити
нові реквізити в таблиці 5 «Відомості
про трудові відносини осіб та період
проходження військової служби» звітності
з ЄСВ (див. також с. 81 цього номера), слід
правильно заповнити кадрові документи.
Тому нагадаємо правила застосування Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України
від 28.07.2010 р. № 327 (далі — КП; Класифікатор професій).

Призначення Класифікатора
професій
Національний класифікатор України
«Класифікатор професій» — це норматив-

но-правовий документ, яким запроваджено
професійні назви посад для їх застосування
в кадровій діяльності. Він призначений для
використання центральними органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців
України та всіма суб’єктами господарювання. Отже, правила його застосування поширюються на підприємства, установи, організації всіх форм власності та фізичних осіб,
які використовують найману працю. Його
застосовують під час складання штатного
розпису, внесення відомостей про роботу
до трудових книжок працівників, розроблення посадових та робочих інструкцій
тощо.
Професійні назви робіт, наведені в КП,
рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв’язку

№8 (145) серпень 2018

з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.
Зазвичай особу приймають на роботу на
вакантну посаду, що зазначена у штатному
розписі. Відповідно до ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:
• роз’яснити працівникові його права
й обов’язки та проінформувати під підпис
про умови праці, наявність на робочому
місці небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, які ще не усунуто, та можливі
наслідки їх впливу на здоров’я, його права
на пільги й компенсації за роботу в таких
умовах відповідно до чинного законодавства
та колективного договору;
• ознайомити працівника з правилами
внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
• проінструктувати працівника з техніки
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці
та протипожежної охорони.
Також роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з його посадовою (робочою) інструкцією під підпис. Посадові
(робочі) інструкції розробляються відповідно до п. 6 Загальних положень Випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для
всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29.12.2004 р. № 336.
У ньому зазначено, що в заголовку посадової
інструкції наводиться повна назва посади
в родовому відмінку, яка має відповідати
професійній назві роботи, передбаченій
КП (зі змінами та доповненнями), та повна
назва структурного підрозділу.
Правило щодо внесення запису до трудової книжки, що має відповідати найменуванню роботи, професії або посади, зазначеному в Класифікаторі професій, визначено
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п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства
соціального захисту населення України від
29.07.1993 р. № 58.
Крім цього, КП також застосовують під
час перейменування посад, якщо вони були
обрані помилково, що є особливо важливим під час звернення працівника до Пенсійного фонду України для нарахування
пенсії. Посада, внесена до трудової книжки,
але не передбачена КП, інколи не визнається
спеціалістами в разі потреби визначення
страхового стажу для призначення пенсії.
Тому всі назви посад і професій обов’язково
мають відповідати Класифікатору професій. А якщо йдеться про стаж для призначення пенсій за Списками 1 та 2 — то й поготів.
Про вирішення питання щодо перейменування професії (посади) йдеться в частині
третій ст. 32 КЗпП, згідно з якою у зв’язку зі
змінами в організації виробництва і праці
допускається зміна істотних умов праці
за умови продовження роботи за тією ж
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.
Про зміну істотних умов праці, зокрема, найменування посади (професії), працівник
має бути повідомлений не пізніше ніж за
два місяці.
Натомість варто зазначити, що перейменування професії (посади), що зумовлено
винятково необхідністю приведення назви посади у відповідність до чинного Класифікатора професій, не є змінами в організації
виробництва і праці. А отже, на такі випадки
не поширюється обов’язок роботодавця попереджати працівника про вказані зміни за
два місяці. У такому разі видається наказ
про внесення змін до штатного розпису або
перейменування професійної назви роботи
у зв’язку із приведенням професійних назв
робіт у відповідність до Класифікатора професій.
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Структура Класифікатора
професій
Структура КП ґрунтується на спрощенні
пошуку професійних назв робіт. Він складається з кодів та назв класифікаційних
угруповань (розділів, підрозділів, класів,
підкласів та груп професій). Види класифікаційних угруповань ієрархічно поєднані
між собою та мають такі цифрові показники:
• розділ — один цифровий показник
(код від 1 до 9);

• підрозділ — два цифрових показники
(код від 11 до 94);
• клас — три цифрових показники (код
від 111 до 941);
• підклас — чотири цифрових показники
(код від 1110 до 9411);
• група — чотири або п’ять цифрових показників (код від 1120.1 до 9411) (зазвичай
після четвертої цифри ставиться крапка).
Отже, у Класифікаторі професій класифікаційні угруповання виглядають так, як
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1

Приклад класифікаційних угруповань Класифікатора професій
Класифікаційне
угруповання

Код

Назва класифікаційного угруповання

Розділ

2

Професіонали

Підрозділ
Клас
Підклас
Група

23
231
2310
2310.1

Викладачі
Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Професори та доценти

Класифікаційні угруповання сформовано
у дев’ять розділів:
• Розділ 1. Законодавці, вищі державні
службовці, керівники, менеджери (управителі).
• Розділ 2. Професіонали.
• Розділ 3. Фахівці.
• Розділ 4. Технічні службовці.
• Розділ 5. Працівники сфери торгівлі
та послуг.
• Розділ 6. Кваліфіковані робітники
сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства.

• Розділ 7. Кваліфіковані робітники з
інструментом.
• Розділ 8. Робітники з обслуговування,
експлуатації та контролювання за роботою
технологічного устаткування, складання
устаткування та машин.
• Розділ 9. Найпростіші професії.
За першою цифрою коду можна визначити належність до класифікаційного розділу. А самі розділи наведені в порядку зниження рівня складності виконуваної роботи та кваліфікації (див. таблицю 2).
Таблиця 2

Приклад класифікаційного розділу
4
41
411
4111

Технічні службовці
Службовці, пов’язані з інформацією
Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури
Стенографісти та друкарки
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Кожен з розділів складається з опису,
класифікації професій та покажчика професійних назв робіт за кодами професій
(додаток А). Додаток А (обов’язковий) є ос-

новною частиною Класифікатора професій,
в якій наведено професійні назви робіт,
викладені за класифікаційними кодами
(див. таблицю 3).
Таблиця 3

Приклад додатка А
Код КП Код ЗКППТР

4111
4111
4111
4111
4111
4111

23455
23458
23467
23464

Випуск
ЄТКД

Випуск
ДКХП

1
—
18
—
1

Професійна назва роботи

Друкарка
Друкарка диктофонної групи
Друкарка редакції
Друкарка, що працює з іноземним текстом
Конторський (офісний) службовець (друкування)
Стенографіст

Для зручності в користуванні Класифікатор професій містить абетковий покаж-

чик професійних назв робіт (додаток Б;
див. таблицю 4).
Таблиця 4

Приклад додатка Б
Код КП Код ЗКППТР

7346
7232
7241

10003
10005
10007

7243

10008

Випуск
ЄТКД

Випуск
ДКХП

47
68
68
68

Додаток В (обов’язковий; див. таблицю 5
на с. 50) містить похідні слова до професій
(професійних назв робіт). Його слід використовувати в разі необхідності утворення
похідної назви професії (примітка 1 до додатка В), а також для розширення назви професій термінами та словами, які уточнюють
місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності
викладення, якщо інше не передбачено КП
або нормативно-правовими актами (примітка 2 до додатка В).
Похідні слова до професій (професійних
назв робіт) можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної

Професійна назва роботи

Авербандник
Авіаційний механік з планера та двигунів
Авіаційний механік з приладів та
електроустаткування
Авіаційний механік з радіоустаткування

належності, кваліфікаційних вимог, вик
лючення дублювання, збереження коду
новоутвореної професії. Усі похідні слова до
професій визначають різні освітньо-кваліфікаційні рівні, вимоги, знання й обов’язки,
що висуваються до працівників. Також вони
мають бути відображені у вимогах до кваліфікаційних характеристик професій, які
містяться в ДКХП, якщо інше не передбачено
нормативно-правовими актами.
Цифра в графі «Випуск ДКХП» означає
номер випуску ДКХП, в якому наведено
кваліфікаційну характеристику до цієї професії. Якщо в графі нічого не зазначено, це
означає, що на час випуску КП не було роз-
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Таблиця 5
Додаток В
Бригадний
ВіцеГірничий
Головний
Груповий
Дільничний
Другий
Заступник
Змінний
Молодший
Перший

Помічник
Провідний
П’ятий
Районний
Стажист1
Старший
Третій
Учень2
Черговий
Четвертий

1 Застосовується до професійних назв робіт розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження стажування
зі збереженням коду базової професійної назви роботи.
2 Застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу.

роблено кваліфікаційної характеристики
певної професії, й підприємству необхідно
самостійно розробити посадові обов’язки
за професією.
Окремі професійні назви робіт у КП наведено з використанням дужок. У дужках
відповідно до структури КП може визначатися:
• складова професійної назви роботи;
• вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи;
• загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних
стандартах інших країн та може використовуватися як самостійна або альтернативна
професійна назва роботи;
• споріднена (однотипна) професійна
назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах цієї класифікаційної
групи.
«Код ЗКППТР» у КП розшифровується як
«Загальносоюзний класифікатор професій,
посад та тарифних розрядів» і використовуватиметься в таблиці 5 звітності з ЄСВ.

Як користуватися
Класифікатором професій
Нагадаємо, що для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності, а також
для фізичних осіб, які використовують най
ману працю, обов’язковим правилом є те,
що всі назви посад та професій у кадровій
документації обов’язково мають відповідати КП. Отже, для обрання потрібної назви
професії варто скористатися додатком А
або додатком Б та визначитися з назвою.
Також за допомогою коду професії, яка
міститься в таблиці «Класифікація професій», слід пересвідчитись, що класифікаційне угруповання відповідає сфері діяльності підприємства.
Наприклад, скориставшись таблицею
«Класифікація професій», зрозуміємо, що
назву професії «Слюсар-ремонтник» з кодом
КП 7233 можна використовувати лише для
механіків та монтажників сільськогосподарських та промислових машин або за
потреби утворити похідні назви професії.
Тому за допомогою додатка В, наприклад, від
назви професії «Інженер-технолог (мета-
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лургія)» (код КП 2147.2) можна утворити
похідну назву «Старший інженер-технолог
(металургія)» з тим же кодом.
Слід пам’ятати, що в таких випадках код
професійної назви роботи, взятої за основу,
залишається без змін. Окрім цього, у наведеному прикладі назва професійної роботи
визначає вид економічної діяльності, тому
в усіх кадрових документах відображається
разом зі словами в дужках.
Ще один варіант — це розширення наз
ви професії. Наприклад, за потреби назва
професії «Адміністратор системи» (код КП
2419.3) може бути розширена термінами
та словами, які уточнюють місце роботи,
виконувані роботи, сферу діяльності за
умови дотримання лаконічності викладення (примітка 2 до додатка В КП), як-от «Адміністратор системи бухгалтерського обліку». Код до професії при цьому залишається
без змін. Зауважимо, що розширювати можна й назву професії, утворену з доданням
похідного слова. Наприклад, «Головний
адміністратор системи бухгалтерського
обліку».
Доцільно зазначити, що назви професій
і посад, наведені в КП, не дозволяється скорочувати або змінювати в них окремі слова.
Незалежно від статі особи, яка працевлаш
товується, в назві професії застосовується
той же рід, що і в КП.
Також під час утворення назв професій
необхідно уникати наведення уточнень
у дужках або через дефіс, крім випадків,
передбачених КП. Таке поєднання двох
професійних назв робіт тягне за собою
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поєднання різних видів робіт, які, у свою
чергу, можуть мати різні кваліфікаційні
вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Як складову професійної назви роботи
назву посади «Начальник центру (головного
авіаметеорологічного, радіо-, управління
повітряним рухом, навчально-авіаційного,
електрозв’язку та ін.») до трудової книжки
та кадрових документів записують без дужок, а саме «Начальник головного авіаметеорологічного центру».
Як вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи (посади) «Науковий співробітник (інтелектуальна власність)», «Інженер-технолог (металургія)», «Машиніст бульдозера
(гірничі роботи)», «Інженер-проектувальник
(водне господарство)» до трудової книжки
та кадрових документів записують разом
із словами в дужках.
Як загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи назва посади «Фахівець з методів розширення ринку
збуту (маркетолог)», «Повірений морський
(супервайзер)» може бути записана як «Фахівець з методів розширення ринку збуту»,
так і як «Маркетолог»; як «Повірений морський», так і як «Супервайзер».
Як споріднену (однотипну) професійну
назву роботи професію «Молодша медична
сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)» можна використовувати та записувати окремо одну із
вищеперелічених: або «Молодша медична
сестра», або «Санітарка», або «Санітарка-прибиральниця», або «Санітарка-буфетниця».
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Сьогодні в рубриці:

Підсумований облік
робочого часу: заміна
відсутніх працівників

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Суммированный

учет рабочего времени:
замена отсутствующих
работников
Без всестороннего рассмотрения темы о замене работников,
отсутствующих в трудовом процессе, вопросы организации
суммированного учета рабочего времени нельзя считать
решенными. Об этом свидетельствуют и письма читателей,
и внимание к этой тематике периодических изданий. Поэтому в статье систематизированы приемлемые в практике
работы положения о замене отсутствующих работников,
а также представлены управленческие решения по такому
виду замены, как организация подменных смен, с их документированием

с. 52
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Виды замены отсутствующих
работников

Когда не нужны подменные
рабочие смены

При суммированном учете рабочего времени (ст. 61 КЗоТ) сложились два вида замены работников, отсутствующих в трудовом
процессе. Суть первого состоит в том, что
при суммированном учете рабочего времени
каждый работник за учетный период должен отработать рабочее время в пределах
нормального числа рабочих часов (ст. 50
и 51 КЗоТ). Например, в августе, если норму
рабочего времени определять по календарю
пятидневной рабочей недели, — 175 часов.
Для этого в графиках работы при складывающейся переработке нормы рабочих часов
основными работниками предусматривается
их замена в отдельные дни учетного периода
дополнительным контингентом работников
в специальных дополнительных сменах.
Это первый вид замены — с использованием дополнительной штатной численности
при организации подменных рабочих смен
для обеспечения непрерывности трудового
процесса.
Второй вид замен основан на том, что трудовой процесс должен обеспечиваться в условиях неявок работников как по предусмот
ренным законодательством причинам (в связи с отпусками, временной нетрудоспособностью, выполнением государственных и общественных обязанностей и т. п.), так и по причинам, не предусмотренным законодательством (прогулы, опоздания на работу). Непрерывность работы в условиях временных
неявок работников обеспечивается заменой
отсутствующих другими работниками. И это
второй вид замены — замена работников,
отсутствующих в сменах из-за неявок.
Какой вид замены отсутствующих работников, когда и почему применяется?
Как зависит вид замены от характера непрерывности трудового процесса (относительной и абсолютной непрерывности). Об
этом — далее.

Предполагается, что соблюдаемая в графиках работы норма ст. 61 КЗоТ о непревышении нормальной календарной продолжительности рабочего времени за учетный период учитывается при разработке
производственной программы. Имеется
в виду, что если календарная норма времени за учетный период составляет, например,
490 часов, то она будет соблюдаться предприятием. Эта норма ст. 61 КЗоТ при утверждении графика работы может быть нарушена
только в случае неизбежной сверхурочной
работы, применяемой в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 62 КЗоТ. Такими исключительными случаями в течение
учетного периода могут быть, к примеру,
работы, необходимые для обороны страны,
а также погрузочно-разгрузочные работы
в целях недопущения простоя подвижного
состава или скопления грузов. Возможность
такой неизбежной сверхурочной работы
определена п. 13 Методических рекомендаций о применении суммированного учета
рабочего времени, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной политики
Украины от 19.04.2006 г. № 138 (далее —
Методрекомендации № 138).
При таком характере непрерывности
трудового процесса (относительной непрерывности) в графиках работы количество
рабочих смен планируется с учетом обязательного использования рабочего, а не
календарного времени. Так делается в перерабатывающих отраслях промышленности
и в сельскохозяйственном производстве.
Количество рабочих смен и их продолжительность может регулироваться
с учетом складывающегося уровня отработки работниками нормального рабочего
времени. Это регулирование производится
в графиках работы при установлении режимов труда и отдыха.
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Существуют способы недопущения в графиках работы складывающейся в учетном
периоде переработки нормы рабочих часов,
а именно:
• уменьшение продолжительности рабочей смены в отдельные дни месяца за счет
соответствующего увеличения продолжительности перерывов для отдыха и питания
(при этом несложно соблюдается норма
ст. 66 КЗоТ (продолжительность перерыва
не более чем два часа));
• непланирование рабочих смен в отдельные дни месяца;
• сокращение в одном графике работы
как продолжительности смен, так и их количества.
Также есть способы недопущения в графиках работы складывающейся в учетном периоде недоработки рабочих часов,
а именно:
• увеличение продолжительности рабочих смен за счет соответствующего уменьшения продолжительности перерывов для
отдыха и питания (минимальная продолжительность перерывов законодательством не
предусмотрена);
• дополнительная работа бригад, к примеру, в отдельные дополнительные для бригад утренние смены (с учетом при этом
нормы ст. 59 КЗоТ о продолжительности
перерывов между сменами не менее двойной продолжительности времени работы
в предыдущей смене, но в отдельных случаях
не менее 12 часов в сутки (п. 8 Методрекомендаций № 138));
• увеличение в одном графике работы
как продолжительности рабочих смен, так
и их количества.
Как видим, при относительной непрерывности трудового процесса (с необязательностью отработки всего календарного
времени) нет необходимости в организации подменных рабочих смен.
Далее рассмотрим оба варианта замен
подробнее.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Когда нужны подменные рабочие
смены (первый вид замены)
Технологическая непрерывность трудового процесса характерна, к примеру,
для металлургии. Но во всех отраслях хозяйствования при охране производственных объектов трудовой процесс является
технологически непрерывным. Поэтому
с учетом многочисленных вопросов читателей рассмотрим работу охранников.
В этом случае количество рабочих смен
в учетном периоде предусматривает обязательную отработку всего календарного
(а не только рабочего) времени. Налицо —
абсолютная непрерывность как трудовой
функции, так и трудового процесса. Режим
труда и отдыха при этом регулируется только
в установлении начала и окончания смены
и ее продолжительности (8 часов, 12 часов,
24 часа). В учетном периоде не может быть
дней, когда работа не проводится. Поэтому
для охранников предусматривается дополнительная численность работников для
подменных смен (доукомплектация штатной численности — первый вид замены).

Замена работников из-за неявок
в сменах (второй вид замены)
Замена отсутствующих работников
из-за неявок организуется в процессе работы.
В рабочих бригадах-сменах в связи
с неявками по причинам, предусмотренным
и не предусмотренным законодательством,
законодательно определяется (ст. 105 КЗоТ)
возможность выполнения работниками наряду со своей основной работой обязанностей временно отсутствующего работника
с соответствующей доплатой. Если смена
состоит из одного человека, то его замена
в случае неявки может быть произведена
и не членом бригады-смены.
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В сменах охранников (основных и подменных), как и в обычных рабочих сменах,
также есть необходимость в периодической замене отсутствующих работников
для обеспечения непрерывности охраны
в случаях их неявок, предусмотренных и непредусмотренных законодательством. Если
для охраны объекта установлено два поста
в смене (и две штатные единицы охранников), то замена отсутствующего в смене
может осуществляться другим охранником в
порядке выполнения обязанностей временно
отсутствующего работника (ст. 105 КЗоТ).
Если для охраны объекта установлен один
пост в смене (или при наличии второго поста
по объективным причинам нет возможности выполнения охранником обязанностей
временно отсутствующего работника), то
для замены охранника в смене может привлекаться работник другой профессии.

Варианты решений по замене
отсутствующих работников
Замена работников обеспечивает в изначальном графике работы отработку рабочего
времени в пределах нормы, а в процессе
работы — и замену отсутствующих в смене.
При этом предполагается работа в режиме
полного и неполного рабочего времени,
а также работа с выходами на работу по
мере производственной необходимости без
определенного графика (т. е. работа «по вызову»).
Вопрос относительно того, как могут
организовываться такие замены, рассмот
рен в письме Минсоцполитики Украины от
12.05.2017 г. № 1484/0/101-17/284 (далее —
Письмо № 1484). Приведем его содержание
в части приемлемых в практике суммированного учета рабочего времени четырех
вариантов решений по замене отсутствующих работников (и определим возможности
их применения по видам замен):

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

• первый вариант: обязанности временно отсутствующих работников смены
выполняются другим работником смены без освобождения от своей основной
работы с доплатой согласно ст. 105 КЗоТ
(вариант для замены отсутствующих в смене,
основной и подменной);
• второй вариант: замещение отсутствующего работника другим работником,
принятым на работу по срочному трудовому договору в соответствии со ст. 23
КЗоТ (и для доукомплектования штатной
численностью подменных смен, и для замены длительно отсутствующих в основной
и подменной смене);
• третий вариант: применение сверхурочных работ с повышенной оплатой
в соответствии со ст. 106 КЗоТ (возможно
в исключитель-ном случае для продолжения работы в смене при неявке сменяющего работника согласно п. 5 части третьей
ст. 62 КЗоТ);
• четвертый вариант: на время замены отсутствующего работника заключение
с другим работником срочного трудового
договора по совместительству (и для доукомплектования штата подменных смен,
и для замены работников в основной и подменной смене).
Связь приемлемых решений по замене
отсутствующих работников с видами замен
при суммированном учете рабочего времени
показана в таблице.
Как видим, замена отсутствующего работника другим работником по срочному трудовому договору, в т. ч. по совместительству,
производится и при организации подменных
смен, и при обычной замене из-за неявок
в основной и подменной смене. А выполнение обязанностей временно отсутствующего работника с доплатой и с привлечением
к сверхурочным работам может применяться только в случае замены работников, отсутствующих в смене (основной и под
менной).
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Варианты замены работников, отсутствующих в трудовом процессе
при суммированном учете рабочего времени
Введение дополнительной
штатной численности для
организации подменных
рабочих смен
(первый вид замены)
1

Замена временно отсутствующих работников в основных
и подменных сменах из-за неявок
(второй вид замены)
2

Приемлемые варианты замены отсутствующих работников согласно Письму № 1484
Замена отсутствующего работника другим работником по срочному трудовому договору, в т. ч.
по совместительству (второй и четвертый варианты)
Обязанности временно отсутствующих работников смены
выполняются другими работниками смены без освобождения
от своих основных обязанностей с соответствующей доплатой
×
(первый вариант)
Применение сверхурочных работ (третий вариант)

Организация подменных смен
на примере работников охраны
При выполнении всех четырех вариантов решений о замене отсутствующих работников (и в порядке заполнения вакансий по доукомплектованной штатной численности, и при замене отсутствующих
в смене) заменяются работники, предусмотренные штатным расписанием предприятия.
Поэтому организационным приказом
при введении суммированного учета рабочего времени, как правило, утверждается и расчет оптимальной численности работников. В этом расчете по охранникам
определяется дополнительная численность
подменных работников для обеспечения
технологической непрерывности трудового
процесса. Этим же приказом в распорядительной части для кадровой службы,
в частности, предусматривается:
• обеспечивать кадровый состав работников для замены основного состава охраны
работниками подменной смены и для замены
всего состава охраны в случае неявок;
• предоставлять на утверждение не позднее чем за 45 дней до начала квартала графики сменности на следующий квартал.

В приложении 1 приводится пример расчета оптимальной годовой численности
работников охраны.
В приложении 2 — пример приказа о внесении изменений в штатное расписание
по количеству дополнительных штатных
единиц службы охраны. Этот приказ издается в том случае, если при создании службы
охраны в штатном расписании была учтена
на тот период только численность основных
работников охраны (без подменных).
В приложении 3 — фрагмент приказа
с утвержденными графиками сменности
для сторожей. В этом фрагменте — приложение к приказу с режимом труда и отдыха (таб
лица 1) и графики сменности (таблица 2).
В графиках сменности для недопущения переработки нормы рабочего времени основным
составом охранников предусмотрена их подмена в определенные дни учетного периода.
Вопросы организации функционирования
подменных смен (прием на работу охранников в эти смены), как и вопросы замены
работников, отсутствующих в сменах из-за
неявок, будут рассмотрены в следующей
статье. В ней в приказах по персоналу будет показана реализация определившихся
четырех вариантов замены работников,
отсутствующих в трудовом процессе.

2

Составляющие расчета

Голуб

Явочная численность работников в смену
Продолжительность рабочей смены
Перерыв для отдыха и питания
Зачетное (рабочее) время рабочей смены (стр. 2 – стр. 3)
Планируемое число дней работы в году
Норма продолжительности рабочего времени на год при 40-часовой пятидневной
рабочей неделе
Коэффициент, учитывающий запланированные неявки работников
(отпуска, болезни и другие разрешенные законом неявки)
Оптимальная численность работников на год
(стр. 1 × стр. 4 × стр. 5) ÷ стр. 6) × стр. 7 = (1 × 24 × 365) ÷ 1993) × 1,15 = 5,05
Штатная численность работников на год
Потребность в дополнительной численности подменных работников охраны
(стр. 8 – стр. 9)

Главный экономист

10

9

8

7

6

1
2
3
4
5

№
п/п
1

человек
человек

человек

–

человек
часов
часов
часов
дней
часов

Единица
измерения
3

Расчет оптимальной численности работников охраны на 2018 г.

Т. П. Голуб

принимается
1,15
принимается
5
4
1

1
24
–
24
365
1993

4

Значение

Приложение № 2 к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 12.01.2018 г. № 12-ОД

Пример расчета оптимальной годовой численности работников охраны

Приложение 1
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Приложение 2
Пример приказа о внесении изменений в штатное расписание
по количеству дополнительных штатных единиц работников охраны
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
16.01.2018

г. Запорожье

№ 14-ОД

О внесении изменений в штатное расписание
по количеству штатных единиц
Приказом по предприятию от 12.01.2018 г. № 12-ОД определена потребность
штатной численности подменных работников охраны в количестве одной штатной
единицы.
С учетом изложенного, с целью обеспечения нормальной работы службы охраны,
руководствуясь ст. 11 Устава предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
Ввести с 16.01.2018 г. в штатное расписание предприятия на 2018 год 1 (одну)
штатную единицу сторожа с месячным должностным окладом 2643 грн.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 15.01.2018 г.
с проектом приказа.
Директор

Козак

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

Д. И. Козак

7

6

5

Количество постов в смене
Продолжительность смены
Начало работы
Окончание работы
Перерывы для отдыха
и питания
Продолжительность рабочего
времени в смене
Перерывы в работе между
сменами

2

1

1
2
3
4

Показатели

№
п/п

–
17 часов
от 103 часов

24 часа
от 72 часов

1
17 часов (16 и 1)
8.00
1.00 следующего дня

4

от 72 часов

7 часов

–

1
7 часов (7)
1.00
8.00

5

В отдельные дни, указанные
в таблице 2

–

1
24 часа (16 и 8)
8.00
8.00 следующего дня

Во все дни квартала,
кроме дней, указанных
в таблице 2
3

Таблица 1. Режимы труда и отдыха

Режимы труда и отдыха и помесячные графики сменности на III квартал 2018 г. работающих
одним постом работников охраны предприятия на суммированном учете рабочего времени

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 17.05.2018 г. № 50-ОД

Фрагмент примера приказа с утвержденными графиками сменности для сторожей
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4

5

6

7

8

4

6

7

8
О О О

7

4

5

6

7

8

О О О О О О О О О О О О

О О О О 16 8

О О О 16 8 О

Христич
Сидоренко

Начальник охраны сторожевой

Старший инспектор по кадрам

О

О О 16 1

О О О

О О 16 8

О О 16 8
О О О О О О 16 8

О О 16 8

О О
О О 16

Часов

8

16

16

Часов

17

8

8

17

16

Недоработка

16

8

Недоработка

Недоработка

В. К. Сидоренко

В. И. Христич

113

168

152

143

144

ОтраПереботка работка

51

159

167

192

175

ОтраПереботка работка

–

184

192

176

192

ОтраПереботка работка

Часов
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Условные обозначения: 16, 8, 7, 1 — продолжительность работы (часов), О — день отдыха.

О О 16 8 О О О О О 16 8

Подмена

О О 16 8

О О О О О О 16 8

О О 16 8

16 8 О О 16 8 О О 16 8

О О 16 8

Сень В. Г.

Шиян И. С. 8 О О 16 8 О О 16 8

7

О О 16 8
О О О

О О 16 8
О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

О О О О О О 16 8 О О 16 8

3

О 16 8 О О 16 8 О О О О О О 16 8

2

Безь В. И

1

Лось С. И.

Сторожа:

О О О О О О О О 16 1

Сентябрь с нормой часов при 5-дневной рабочей неделе —160 часов

О О 16 1 О О О 16 1

О О

О О 16
О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

Подмена

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О

О О 16 8
О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

8 О О 16 8 О О О 7

О О 16 8

О О 16 8

Сень В. Г.

Шиян И. С. О О О 7 О О 16 8 О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Август с нормой часов при 5-дневной рабочей неделе — 175 часов
5

О 16 8 О О 16 8 О О 16 8

3

16 8 О О 16 8 О О 16 8

2

Безь В. И.

1

О О 16

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О

О О

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8 О О 16 8 О О 16 8

Лось С. И.

Сторожа:

Подмена

Сень В. Г.

Шиян И. С. О 16 8 О О 16 8 О О 16 8

О О 16 8

О О 16 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8 О О 16 8 О О 16 8

3

16 8 О О 16 8 О О 16 8

2

Безь В. И.

1

Лось С. И.

Сторожа:

Июль с нормой часов при 5-дневной рабочей неделе — 176 часов

Таблица 2. Графики сменности на III квартал 2018 г. работников охраны,
работающих одним постом при 24-часовой смене
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ОПЛАТА ПРАЦі

Сьогодні в рубриці:

Індексація та
компенсація
грошових доходів

c. 61

Зміни в оплаті праці
освітян

c. 65

Ніна ПІДЛУЖНА,
керівник експертної групи з питань рівня життя та соціальних
стандартів Директорату стратегічного планування, координації
політики та євроінтеграції Міністерства соціальної політики
України

Індексація

та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у серпні 2018 р. відповідно до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII та про виплату компенсації за затримку виплати
зарплати відповідно до Закону України «Про компенсацію
громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням
строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ
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І

ндексація грошових доходів населення
здійснюється відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ (далі —
Закон № 1282) та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (далі — Порядок № 1078).
Відповідно до ст. 5 Закону № 1282 проведення індексації здійснюється в межах
фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів
та бюджетів фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування на
відповідний рік.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим
підсумком на основі щомісячних індексів
споживчих цін за даними Державної служби статистики України (далі — Держстат).
Право на проведення індексації настає в
разі, якщо величина ІСЦ перевищить встановлений поріг індексації — 103 %.
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення ІСЦ у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або
100 %, тобто місяць підвищення вважається
базовим.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації, то
в базовому місяці сума індексації визначається як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати (виникає так звана «фіксована індексація». —
Прим. ред.).
Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку зі
зростанням рівня інфляції провадиться
в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, встановлених
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Законом № 1282 та положеннями Порядку
№ 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величина приросту ІСЦ для проведення
індексації у липні та серпні 2018 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1
Величина приросту індексу споживчих
цін для проведення індексації в липні
та серпні 2018 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
липень

серпень

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2017 р.
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 р.
січень
—
—
лютий
—
—
березень
—
—
квітень
—
—
травень
—
—
червень
—
—
липень
—
—

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

січень

липень

серпень

вересень

2017
2018

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

99,9

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

лютий

березень

квітень

травень

червень

жов- листо- грутень
пад
день

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2017 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати в липні 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 – червень 2018 р. ІСЦ становив 102,8 % (1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 ×
× 1,000 × 100), тобто не перевищив порогу індексації (103 %), тому в серпні 2018 р. індексація нараховується також на величину приросту ІСЦ — 14 %.
Припустимо, що заробітна плата за липень 2018 р. становить 5000 грн. Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у липні – серпні 2018 р. — 1841 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2017 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має здійснюватися індексація в липні 2018 р., становить 14 % (114 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 257,74 грн (1841 × 14 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5257,74 грн (5000 + 257,74).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою
заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації. Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного
законодавства.

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

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

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

Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати в липні 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 грн (після
утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в липні 2018 р.
Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу
(лютий 2016 р. – червень 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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Олена МОРЄВА,
економіст

Зміни в оплаті

праці освітян

У статті розглянуто зміни в оплаті праці педагогічних працівників закладів освіти, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, які відбудуться з 1 вересня 2018 р.

І

з 01.09.2018 р. посадові оклади, ставки
заробітної плати педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, збільшуються на 10 % відповідно до постанови КМУ «Про підвищення
оплати праці педагогічних працівників»
від 11.01.2018 р. № 22 (далі — Постанова
№ 22). Розміри тарифних ставок (окладів)

у закладах освіти залежно від тарифного
розряду наведено в таблиці 1.
Зверніть увагу, що якщо працівнику належить підвищення за роботу в певних типах закладів, за педагогічні звання тощо, то
суму підвищень слід визначати від схемного посадового окладу, встановленого згідно з наказом Міністерства науки і освіти
України «Про впорядкування умов оплаТаблиця 1

Розміри тарифних ставок за 9–14 розрядами тарифної сітки
Тарифний розряд

Станом на 01.01.2018 р.
(схемний посадовий оклад)

Збільшені на 10 %
згідно з Постановою № 22

9
10
11
12
13
14

3048,00
3207,00
3471,00
3735,00
4000,00
4264,00

3352,80
3527,70
3818,10
4108,50
4400,00
4690,40
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ти праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» від
26.09.2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557).
Тобто до уваги береться ставка заробітної
плати (посадовий оклад), що діяла станом
на 01.01.2018 р.
Постановою № 22 встановлено не нові
посадові оклади (ставки), а підвищення
ставок заробітної плати (посадових окладів).
А оскільки підвищення створюють нову ставку зарплати (посадовий оклад), то потрібно
виконати округлення, а саме цифри після
коми до 0,5 — відкинути, а 0,5 і вище округ
лити до 1 грн. Зауважимо, якщо працівникові належить кілька підвищень, на нашу думку,
доцільно спочатку додати їх усі й лише після
цього зробити округлення. Таким чином буде
сформована ставка зарплати, посадовий
оклад працівника.
Зміна розміру ставок зарплати (посадових окладів) збіглася з проведенням тарифікації педагогічних працівників, тож
розглянемо, як тарифікувати зазначену категорію працівників з урахуванням нових
ставок заробітної плати.
Нагадаємо, місячна зарплата педагогічним працівникам на навчальний рік визначається станом на 1 вересня в тарифікаційному списку закладу. Основними документами, які регламентують умови оплати праці
зазначеної категорії працівників, є Інструкція
про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затверджена наказом
Міносвіти України від 15.04.1993 р. № 102
(далі — Інструкція № 102) та Наказ № 557.
Тарифні розряди для педагогічних працівників залежно від кваліфікаційної категорії містяться в додатках до Наказу № 557.
Вказані працівники одержують доплати,
надбавки, підвищення, визначені чинними
умовами оплати праці. Зміни щодо розміру
посадових окладів (ставок заробітної плати)
мають оформлятися відповідним наказом
по закладу, установі.
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Згідно з постановою КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам
закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійнотехнічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»
від 23.03.2011 р. № 373 (далі — Постанова № 373) педагогічним працівникам
установлюється надбавка за престижність
праці. З 01.01.2018 р. граничний розмір
надбавки за престижність праці становить
30 % посадового окладу (ставки заробітної
плати), але не менше 5 %.
Право на встановлення надбавки в розмірі до 30 % з 01.01.2018 р. мали керівники
закладів загальної середньої освіти, їх заступники, посади яких віднесені до посад
педпрацівників, які викладають предмети
згідно з відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти. При цьому
з 01.01.2018 р. надбавку за престижність в розмірі не менше 20 % мали встановлювати:
• керівникам шкіл, в яких апробують
державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа»
на період до 2029 р., їх заступникам, посади яких віднесені до посад педпрацівників,
вчителям таких шкіл;
• керівникам шкіл, в яких навчання
хоча б в одному з початкових класів здійснюватимуть за державним стандартом
початкової освіти в рамках реалізації зазначеної Концепції, їх заступникам, посади
яких віднесені до посад педпрацівників,
вчителям таких класів зазначених шкіл;
• вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних
меншин.
А ось іншим педпрацівникам надбавку
в розмірі до 30% можна встановлювати
з 01.09.2018 р.
Нагадаємо, надбавку встановлюють на
весь обсяг навчального навантаження, що
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виконує працівник. Обмежень щодо виплати
цієї надбавки працівникам, які працюють за
сумісництвом, Постанова № 373 не містить,
тож таким фахівцям нараховують надбавку
на загальних підставах.
Слід зазначити, що п. 6.3.20 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України
та ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України на 2016–2020 рр. сторони угоди рекомендують керівникам закладів освіти забезпечити встановлення надбавок педагогічним
працівникам відповідно до Постанови № 373
в максимальному граничному розмірі.
Отже, надбавка за престижність праці
встановлюється в граничному розмірі 30 %
посадового окладу (ставки заробітної плати)
та виплачується працівникам, які обіймають
педагогічні посади, передбачені Переліком
посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників, затвердженим постановою КМУ
від 14.06.2000 р. № 963, за відпрацьований
час пропорційно навантаженню (обсягу
роботи).

Також нагадаємо, що Постановою № 373
визначено, що розмір надбавки визначає
керівник закладу в межах фонду оплати праці,
і встановлюють її на весь обсяг педагогічного
навантаження, який виконує працівник.
Візьміть до уваги: надбавка не може виплачуватися в розмірі менш ніж 5 % посадового окладу (ставки заробітної плати), тож
зміни до її розміру, якщо вона була меншою
5 %, слід було внести ще з 01.01.2018 р.
Додамо також, що освітянам відповідно
до Порядку виплати надбавок за вислугу
років педагогічним та науково-педагогічним
працівникам навчальних закладів і установ
освіти, затвердженого постановою КМУ від
31.01.2001 р. № 78 (далі — Порядок № 78),
виплачується надбавка за вислугу років.
Покажемо на прикладах, як обчислювати
заробітну плату з 1 вересня 2018 р. окремим
педагогічним працівникам установ і закладів
освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів.

ПРИКЛАД 1

Нарахування зарплати викладачеві
Обсяг річного навантаження викладачу на 2018–2019 навчальний рік встановлено
в кількості 880 год. Стаж педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років
відповідно до Порядку № 78 — 17 років. Надбавка за престижність праці відповідно до
Постанови № 373 — 30 % За підсумками атестації викладач має вищу кваліфікаційну
категорію (14 тарифний розряд за ЄТС).
№ з/п

1

Найменування показника

Ставка заробітної плати
Розмір годинної ставки заробітної плати
(п. 78 Інструкції № 102)
Зарплата за години педагогічного навантаження
(п. 78 Інструкції № 102)

Розрахунок, грн

4690,40
65,14
2
(4690,40 ÷ 72 год. )
5732,32
3
(65,14 × 880 год.) ÷ 10 міс.
1146,46
4
Надбавка за вислугу років
(5732,32 × 20 %)
1719,70
5
Надбавка за престижність праці
(5732,32 × 30 %)
Усього заробітна плата на місяць: 5732,32 + 1146,46 + 1719,70 = 8598,40

67

68
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ПРИКЛАД 2

Нарахування зарплати директору дошкільного закладу
Посадовий оклад директора дошкільного закладу визначено на рівні 16-го тарифного
розряду ЄТС. Надбавка за вислугу років — 20 %, надбавка за престижність праці — 30 %.
У закладі налічується 320 дітей.
Складові заробітної плати
Посадовий оклад
Підвищення посадового окладу
на 10 %
Підвищення за наявність
контингенту дітей

Новостворений посадовий
оклад
Надбавка за вислугу років
Надбавка за престижність
Усього

Розрахунок
4916,00
491,60
(4916,00 × 10 %)
320 осіб – 60 осіб = 260 осіб
260 осіб ÷ 60 осіб = 4,3
4916 × 3 % =147,48 грн
147,48 × 4= 589,92 грн
4916,00 + 589,92 + 491,60 =
5997,52 грн ≈ 5998,00 грн
1199,60
(5998,00 × 20 %)
1799,40
(5998,00 × 30 %)
8997,00

Підвищення заробітної плати з 1 вересня поточного року відповідно до Постанови № 22 стосується і педагогічних працівників професійно-технічних навчальних
закладів (ПТНЗ) та вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації
Посадовий оклад директора ПТНЗ встановлюють відповідно до тарифного розряду, наведеного в додатку 5 до Наказу № 557.
Зверніть увагу, що конкретний розмір посадового окладу директора ПТНЗ визначає
керівник місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування в межах фонду заробітної плати, затвердженого
кошторисом (п. 4 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» від 30.08.2002 р. № 1298; далі — Постанова № 1298).

Підстава
Додаток 1 до Наказу № 557
Постанова № 22
Пункт 2 примітки до п. 11
Інструкції № 102

Пункт 34 Інструкції № 102
Пункт 1 Порядку № 78
Пункт 1 Постанови № 373

До встановленого посадового окладу директора ПТНЗ додають доплати, надбавки
і підвищення, які передбачені за цією посадою законодавством та на які він має право.
Умови, за яких місячний посадовий оклад директора ПТНЗ підвищується, наведено
в таблиці 2.
Зазначимо, що абсолютний розмір кожного підвищення визначають відповідно до
розміру посадового окладу (ставки заробітної
плати) без урахування іншого підвищення
(п. 5 Наказу № 557). Окрім підвищень розміру
місячного посадового окладу, директор ПТНЗ
може розраховуватина доплату в розмірі
10 % посадового окладу за проживання
учнів ПТНЗ у гуртожитку, що належить
такому закладу (п. 61 Інструкції № 102).
Педагогічним працівникам ПТНЗ можуть
виплачуватися доплати, надбавки за окремі
види педагогічної діяльності, передбачені
Інструкцією № 102 та Наказом № 557.
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Таблиця 2
Підвищення місячного посадового окладу директора ПТНЗ
Розмір
підвищення, %

Підстава

5

Примітка 1 до п. 12
Інструкції № 102

— ПТНЗ з підготовки робітників для підприємств
вугільної, сланцевої промисловості, чорної і
кольорової металургії та організацій, що виконують
гірничо-капітальні роботи

5

Примітка 7 до п. 12
Інструкції № 102

— вищих ПТНЗ, вищих художніх професійнотехнічних закладах, професійно-художніх училищах,
художніх професійно-технічних закладах

10

Підпункт «б» п. 28
Інструкції № 102

— у спеціальних ПТНЗ, ПТНЗ при виховних та
виправних установах

20

— ПТНЗ для дітей, які потребують корекції фізичного
та/або розумового розвитку (або за наявності в ПТНЗ
таких груп)

25

Умова для підвищення

За кожні 600 учнів понад 800 середньорічного
контингенту учнів ПТНЗ
Якщо діяльність директора безпосередньо пов’язана
з навчально-виховним процесом у:

Пункт 29 Інструкції
№ 102

ПРИКЛАД 3

Розрахунок заробітної плати директора ПТНЗ
Станом на 01.09.2017 р. у ПТНЗ налічується 820 учнів, функціонує гуртожиток,
у якому проживають учні ПТНЗ. Посадовий оклад директора установлено за 18-м тарифним розрядом ЄТС. За результатами атестації як викладачу йому встановлено вищу
кваліфікаційну категорію (14 тарифний розряд). Стаж педагогічної роботи — понад
20 років, надбавка за престижність праці — 30 % посадового окладу, ставки заробітної плати. Обсяг річного навантаження становить 360 год. Приклад обчислення заробітної плати директора з 01.09.2018 р. такий.
Складові заробітної плати

Розрахунок

Заробітна плата за посадою директора
Посадовий оклад
6221,60
Доплата за наявність гуртожитку
622,16
у ПТНЗ
(6221,60 × 10 %)
Надбавка за вислугу років
1866,48
(6221,60 × 30 %)

Підстава

Постанова № 22
Пункт 61 Інструкції
№ 102
Пункт 1 Порядку
№ 78

69

70
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Розрахунок

Підстава

Надбавка за престижність праці

1866,48
Пункт 1 Постанови
(6221,60 × 30 %)
№ 373
10576,72,00
Місячна заробітна плата
(6221,60,00 + 622,16 + 1866,48 × 2)
за посадою директора
Нарахування заробітної плати за викладацькі години
Ставка заробітної плати
4264,00
Наказ № 557
Підвищення за педзвання
639,60
Підпункт «г» п. 24
«Учитель-методист»
(4264,00 × 15 %)
Інструкції № 102
Підвищення ставки заробітної
426,40
Постанова № 22
плати на 10 %
(4264,00 × 10 %)
Новостворена ставка заробітної
5330,00
Пункт 34 Інструкції
плати
(4264,00 + 639,60 + 426,40)
№ 102
Розмір годинної ставки
74,03
Пункт 78 Інструкції
(5330,00 ÷ 72 год.)
№ 102
Оплата за викладацькі години
2665,08
(74,03 × 360 год. ÷ 10 міс.)
Надбавка за вислугу років
799,52
Пункт 1 Порядку
(2665,08 × 30 %)
№ 78
Надбавка за престижність
799,52
Пункт 1 Постанови
праці
(2665,08 × 30 %)
№ 373
Усього заробітна плата
4254,12
за викладацькі години
(2665,08 + 799,52 × 2)
14830,84
Місячна заробітна плата
(10576,72 + 4254,12 )
директора ПТНЗ

Зміни щодо розміру посадових окладів
(ставок заробітної плати), мають оформлятися відповідним наказом по закладу.
Посадові оклади за кожною окремою посадою у штатних розписах повинні відповідати розмірам, вказаним у Постанові № 1298,
Наказі № 557, Постанові № 22. Перерахунку
підлягають також підвищення, доплати і надбавки, які одержує такий працівник і які визначаються відповідно до ставки заробітної
плати (посадового окладу).
У ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, ПТНЗ оплата
викладацької роботи може здійснюватися
викладачам за їх згодою з погодинного розрахунку. Годинні ставки для зазначеної категорії працівників визначаються відповідно
до п. 78 Інструкції № 102. Така оплата викладацької роботи залежатиме щомісяця від

фактично прочитаних годин і не виплачується в канікулярний час.
Насамкінець зазначимо, що будь-якому
працівнику навчального закладу відповідно до Постанови № 1298 у межах фонду
зарплати, затвердженого в кошторисі, можуть встановлювати певні надбавки та
доплати. Зокрема, за виконання особливо
важливої роботи (на строк її виконання),
за складність, напруженість у роботі, високі
досягнення в праці в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки). Граничний
розмір зазначених надбавок для одного
працівника не повинен перевищувати 50 %
посадового окладу. Установлюють такі надбавки керівники закладів залежно від особистого внеску працівника в підсумки діяльності закладу.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Встановлення зарплати
прибиральнику службових
приміщень на час канікул
Як розрахувати місячну заробітну
плату прибиральнику службових
приміщень закладу загальної середньої освіти, який працює на «0,75 ставки» і до службових обов’язків якого входить прибирання туалетів, робота з дезінфікуючими засобами в літній час, коли
учні перебувають на канікулах?
Оплата праці прибиральників службових приміщень закладів загальної середньої освіти встановлюється
відповідно до наказу Міністерства освіти
і науки України «Про впорядкування умов
оплати праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» від
26.09.2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557) та
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України
від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція
№ 102).
Згідно з додатком 12 до Наказу № 557 прибиральникам службових приміщень встановлюється посадовий оклад, що відповідає
1–2 тарифному розряду. Право визначати конкретні розміри посадових окладів
працівників бюджетних закладів, зокрема
закладів загальної середньої освіти, надано
їх керівникам (п. 4 постанови КМУ «Про
оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів

та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» від 30.08.2002 р. № 1298).
Станом на 01.01.2018 р. для згаданих
працівників, оклади яких встановлені як за
першим, так і за другим тарифним розрядом,
вони визначаються відповідно до додатку 12
Наказу № 557. Якщо оклади встановлені за
першим тарифним розрядом, їх розмір відповідає прожитковому мінімуму й становить
1762,00 грн, за другим — 1921,00 грн.
Працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також тим, хто
зайнятий прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 % місячного
окладу (пп. «ґ» пп. 3 п. 4 Наказу № 557).
Така доплата розраховується у процентному
відношенні виходячи із запропонованого
вказаним наказом розміру окладу, тобто
1762,00 грн або 1921,00 грн.
Отримують таку доплату працівники,
які під час виконання службових обов’язків
використовують дезінфікуючі засоби, а також працівники, зайняті прибиранням туалетів. Перелік професій працівників, яким
установлюється така доплата, має визначатися колективним договором, а виконання згаданих робіт має бути передбачено
в переліку службових обов’язків працівника.
Ураховуючи, що в канікулярний період
обсяг роботи прибиральника зменшується
через відсутність учнів у закладі, в положенні
про оплату праці, що діє в навчальному зак
ладі, зазначене можна обумовити й указану
доплату на цей час не встановлювати. Разом
з тим така доплата провадиться не лише за
прибирання туалетів, а й за використання
дезінфікуючих засобів.
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Зазначимо, що до обов’язків прибиральників службових приміщень відповідно до
Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336,
належить прибирання службових приміщень адміністративних будівель, коридорів,
сходів, санвузлів, туалетів тощо; витирання
пилу, підмітання та миття вручну або за допомогою машин і пристроїв стін, підлоги,
стелі, віконних рам і скла, дверних блоків,
меблів та килимових виробів; чищення та
дезінфікування раковин та іншого санітарнотехнічного устаткування; очищення урн від
паперу та промивання їх дезінфікуючими
розчинами; збирання сміття та віднесення
його до встановленого місця; додержання
правил санітарії та гігієни в приміщеннях,
що прибираються, тощо. Крім того, як правило, в канікулярний період прибиральники
службових приміщень залучаються в межах
робочого часу і до ремонтних робіт. Вказані
роботи проводяться також із застосуванням
дезінфікуючих засобів. Тож остаточне рішення щодо встановлення вказаної доплати,
періоду її виплати приймає керівник закладу.
У разі встановлення працівникові за трудовим договором неповного робочого дня,
а у випадку, що наведений у запитанні, це
«0,75 ставки», оплата праці провадиться
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пропорційно до відпрацьованого часу (ст. 56
КЗпП).
Отже, прибиральнику, який працює на
«0,75 ставки» і до службових обов’язків якого
входить прибирання туалетів та використання в роботі дезінфікуючих засобів, величина
доплати розраховуватиметься відповідно до
встановленого окладу.
Тож якщо працівникові за наказом керівника закладу загальної середньої освіти
встановлено другий тарифний розряд за
ЄТС і відповідно до положення про виплату зазначеної доплати, що діє в закладі, зазначено, що вона виплачується і в канікулярний час, оплата прибиральника становитиме:
• оплата за окладом: 1921,00 × 0,75 =
= 1440,75 грн;
• доплата до мінімальної заробітної плати: (3723,00 × 0,75) – 1440,75 = 1351,50 грн1;
• доплата за використання дезінфікуючих засобів, прибирання туалетів: 1440,75 ×
× 10 % = 144,06 грн;
• усього місячна заробітна плата:
1440,75 + 1351,50 + 144,06 = 2936,31 грн.
1 Оклад прибиральника менший за розмір мінімальної зарплати. Відповідно до ст. 3 1 Закону про оплату
праці розмір зарплати працівника за повністю виконану
місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим
за розмір мінімальної зарплати. Якщо зарплата менша
мінімальної, потрібно виплачувати доплату до розміру
мінімальної зарплати. При цьому доплата за використання дезінфікуючих засобів до рівня мінімальної зарплати
не враховується.
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Сьогодні в рубриці:

Сплата ЄСВ
на помилковий
рахунок:
дії підприємства

c. 73

Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

Сплата ЄСВ

на помилковий
рахунок:
дії підприємства
Ніхто не застрахований від ситуації, коли ЄСВ може бути помилково сплачено на інший рахунок. Перше, що спадає на
думку, — буде накладено штраф. Але вихід із цієї ситуації
є, й судова практика на боці підприємства. Тож не виключено,
що податківці не наважаться застосовувати штрафні санкції
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Н

асамперед хотіли б звернути увагу,
що з 02.07.2018 р. змінено рахунки для сплати, зокрема, ПДФО. Але
цьогоріч Держказначейство пішло назустріч
платникам податків і до вересня встановило перехідний період, тож «перекидання»
між (не)правильними рахунками в разі помилкової сплати відбуватимуться без заяв
платників. Маємо надію, що в майбутньому
цю практику буде продовжено і помилкових
сплат на неналежні рахунки буде менше,
а то й не буде взагалі. Рахунки зі сплати ЄСВ
з 02.07.2018 р. не змінилися. Але від помилок ніхто не застрахований, тож дамо деякі
поради, як діяти, якщо все ж таки сталося,
що ЄСВ сплачено на неналежний рахунок.

Заява про «перекидання»
Якщо ЄСВ сплачено на неналежний рахунок, спочатку необхідно надіслати поштою
із описом та повідомленням про вручення
або віднести у двох примірниках до відповідного податкового органу лист із проханням
перерахувати помилково перераховані на
неправильний рахунок кошти на правильний
рахунок. Але оскільки заробітна плата вже
виплачена, а ЄСВ формально не сплачений,
існує велика ймовірність того, що податковий
орган застосує до платника штраф та пеню.
Тож є два шляхи вирішення ситуації, що склалася. Один — простий, але несправедливий,
інший — справедливий, але важкий.

Повторна сплата
Щойно стане відомо, що ЄСВ сплачений на
неправильний рахунок, потрібно формувати
нове платіжне доручення й знову сплатити
ЄСВ, але вже на правильний рахунок. Потім
слід самостійно сплатити пеню, передбачену
частиною 10 ст. 25 Закону про ЄСВ. На суму
недоїмки нараховується пеня із розрахунку
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0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу.
Наприклад, якщо сума ЄСВ становить
1000,00 грн, то за кожний день слід заплатити
по 1 грн пені (1000 грн × 0,1 %). Також можна сплатити штраф, передбачений частиною 11 ст. 25 Закону про ЄСВ й забути все,
наче страшний сон. Але тут є один нюанс.
Платник податків можете вирішити, що
сума штрафу становить 10 % від суми «недоплати» (як зазначено в п. 6 вказаної норми),
а податковий орган може керуватися п. 2
частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ й вирішити,
що платник має заплатити штраф у розмірі
20 %. Тож краще самим штраф не платити,
а почекати на Рішення про застосування
штрафних санкцій. Так принаймні платник
податків точно знатиме, на який рахунок
перераховувати штраф.

Очікування «перекидання»
Якщо заява про «перекидання» суми внеску була подана, то можна нічого вже не робити й чекати «перекидання». Платник податків сплатив ЄСВ і крапка. Щоправда, якщо на
рахунку є «зайві» кошти, то все ж доцільно
перерахувати на правильний рахунок ЄСВ
повторно, відобразивши ці кошти в обліку
як переплату, й чекати, коли податковий орган перерахує кошти з неправильного рахунка на правильний. Це відобразиться в акті
звірки — з’явиться переплата. Навіщо так
робити? Щоб не платити велику пеню за час,
протягом якого розглядатиметься справа
в суді, якщо раптом (але такого не станеться)
платник програє справу в суді. А тепер про суд.

Оскарження в суді
Як правило, податкові органи розцінюють
перерахування ЄСВ на помилковий рахунок
як несплату внеску й застосовують до плат-
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ника податків штрафи та ще й надсилають
вимогу сплатити «недоїмку». Якщо Рішення про застосування штрафних санкцій
(далі — Рішення) та Вимога про сплату недоїмки (далі — Вимога) не приходять протягом місяця, кварталу — не розслабляйтеся.
Чим пізніше платник їх отримає, тим більшу
суму пені змушений буде сплатити.
Коли платник податків отримає Рішення та/або Вимогу, він може оскаржити їх
у суді, із перспективою виграти справу.
Адже відповідно до законодавства України
та судової практики вчасне та в повному
розмірі перерахування ЄСВ навіть на помилковий рахунок не є достатньою правовою підставою для висновку про несплату
необхідної суми ЄСВ у визначений строк,
а тому й для застосування штрафних санкцій.
Це вбачається з наступного.
Згідно з частиною сьомою ст. 9 Закону про
ЄСВ єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів
з його банківського рахунка. У пп. 1 п. 10
ст. 9 Закону про ЄСВ передбачено, що днем
сплати ЄСВ вважається, у разі перерахування
сум внеску з рахунку платника на відповідні
рахунки органу доходів і зборів, день списання банком або органом Держказначейства
суми платежу з рахунка платника незалежно
від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів. Відповідно до ст. 11 Закону про
ЄСВ та до норм Положення про рух коштів
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
12.03.2016 р. № 54, розподілом коштів, що
надійшли на рахунки органів ДСФУ в казначействі (та його відділеннях), займається
саме Державне казначейство.
Крім того, відповідно до п. 22.4 ст. 22
Закону України «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р.
№ 2346-III (далі — Закон № 2346) під час
використання розрахункового документа
ініціювання переказу є завершеним для
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платника з дати надходження розрахункового документа на виконання до банку платника. А в частині другій п. 22.6 ст. 22 Закону
№ 2346 зазначено, що банк, який обслуговує
отримувача коштів (у нашому випадку —
Державне казначейство) у розрахунковому
документі зобов’язаний перевірити відповідність номера рахунка отримувача та коду
юридичної особи й зараховувати кошти на
рахунок отримувача лише в разі їх збігу.
Інакше банк, що обслуговує отримувача, має
право затримати суму переказу на строк до
чотирьох робочих днів. У разі неможливості
встановлення належного отримувача банк,
що обслуговує отримувача, зобов’язаний
повернути кошти, переказані за цим документом, банку, що обслуговує платника,
із зазначенням причини їх повернення.
У разі недотримання вищезазначеної вимоги відповідальність за шкоду, заподіяну
суб’єктам переказу, покладається на банк,
що обслуговує отримувача.
З наведеного вбачається, що якщо платник подав до банку платіжне доручення про
сплату ЄСВ, банк прийняв такий платіж,
і через чотири робочих дні такий платіж не
повернувся до платника, то ЄСВ сплачений
вчасно і в повному розмірі. При цьому посилання органу ДФСУ на те, що ЄСВ надійшло
на неправильний рахунок у Державному
казначействі, є безпідставними.
Окремо слід зауважити, що позиція судів
(зокрема, Верховного Суду України у постанові від 02.12.2015 р. у справі № 826/6059/13-а,
Вищого адміністративного суду в ухвалі від
05.04.2017 р. у справі № К/800/26400/16)
склалася на користь платників податків.
Так, постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15.09.2016 р.
у справі № 802/555/16-а було скасовано
рішення Вінницької об’єднаної державної
податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій
області про застосування штрафних (фінансових) санкцій до однієї з військових частин
за те, що ЄСВ, нарахований на суму допомоги
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по вагітності та пологах, було сплачено нею
на інший рахунок (хоча обидва призначені
для зарахування ЄСВ. — Прим. ред.).
Військова частина звернулася з позовом
щодо скасування рішення про накладення
штрафних санкцій до суду першої інстанції. Постановою Вінницького окружного
адміністративного суду від 31.05.2016 р.
у задоволенні позову було відмовлено.
Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, військова частина звернулася
з апеляційною скаргою до Вінницького апеляційного адміністративного суду, яким
постановою від 15.09.2016 р. постанову
Вінницького окружного адміністративного
суду від 31.05.2016 р. скасовано й прийнято
нову постанову, якою було скасовано рішення
Інспекції від 23.03.2016 р. про застосування
штрафних санкцій та нарахування пені за
несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування)
єдиного внеску.
Тепер вже податковий орган, не погоджуючись з постановою апеляційного суду,
звернувся до Вищого адміністративного суду
України (далі — ВАСУ), який констатував,
що законодавством передбачено обов’язок
сплати платником податків ЄСВ у встановлені законом строки, а також передбачена відповідальність за порушення таких строків.
І судами попередніх інстанцій було встановлено, що військовою частиною ЄСВ було
сплачено у строк, передбачений п. 57.1 ПКУ
до державного бюджету, проте така сплата
помилково була здійснена на інший субрахунок.
Колегія суддів ВАСУ погодилася із виснов
ком суду апеляційної інстанції, що помилка
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під час перерахування узгодженої суми грошового зобов’язання до державного бюджету в строк, встановлений п. 57.1 ПКУ, має
кваліфікуватися як дія, хоча й помилкова.
Тож дії, які не містять ознак бездіяльності
платника податків під час сплати узгодженої
суми грошового зобов’язання, не можуть
бути підставою для застосування штрафів,
передбачених п. 126.1 ПКУ. Підставою для
застосування цього виду санкцій є винне,
протиправне невиконання чи неналежне
виконання суб’єктом господарювання своїх
зобов’язань, передбачених чинним законодавством.
Оскільки військовою частиною фактично було здійснено необхідні дії для повного
та своєчасного виконання свого податкового обов’язку, то помилкове зазначення рахунку, на який такий податок сплачується
під час сплати суми податкового зобов’язання, не є достатньою правовою підставою
для вис-новку про несплату необхідної суми
грошового зобов’язання у визначений строк,
а отже, і для застосування штрафних (фінансових) санкцій.
У результаті ВАСУ дійшов висновку, що
оскільки помилкове перерахування коштів
на неналежний код бюджетного класифікатора не вплинуло на виконання обов’язку
платника зі сплати ЄСВ до бюджету, застосування до позивача штрафу й пені є неправомірним.
Отже, законодавство України та судова практика на боці платників податків.
Тому якщо підприємство випадково й перерахувало ЄСВ на помилковий рахунок
у Держказначействі, не потрібно панікувати та впадати у відчай.
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Сьогодні в рубриці:

Роз’яснюють
фахівці ДФСУ

c. 77

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

Оподаткування ЄСВ вартості
невиробничих телефонних розмов
Чи є базою нарахування ЄСВ компенсована роботодавцем вартість
невиробничих розмов працівників
з мобільних телефонів, що перебувають
на балансі юридичної особи?
Відповідно до п. 1 частини першої
ст. 4 Закону про ЄСВ платниками ЄСВ
є роботодавці, зокрема підприємства,
установи, організації, інші юридичні особи,
які використовують найману працю фізичних
осіб на умовах трудового договору (конт
ракту) або на інших умовах, передбачених
законодавством, чи за цивільно-правовими
договорами.
Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону
про ЄСВ визначено, що базою нарахування

ЄСВ для роботодавців є сума нарахованої
кожній застрахованій особі заробітної плати
за видами виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плату, інші заохо
чувальні та компенсаційні виплати, у т. ч.
у натуральній формі, що визначаються від
повідно до Закону про оплату праці, та сума
винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-право
вими договорами. Перелік видів виплат,
на які не нараховується єдиний внесок,
затверджується КМУ.
Постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170
затверджено Перелік видів виплат, що здій
снюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок,
в якому не передбачено дохід у вигляді вар
тості невиробничих розмов працівниками
з мобільних телефонів, що перебувають на
балансі роботодавця.
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Враховуючи викладене, базою нарахуван
ня ЄСВ є сума нарахованої кожній застрахо
ваній особі заробітної плати, яка включає
компенсаційні виплати у вигляді вартості
невиробничих розмов з мобільних телефонів,
що перебувають на балансі юридичної особи1.

Відображення у ф. № 1ДФ
вартості спецодягу
Чи відображається в податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ вартість
спеціального (форменого) одягу
та взуття, що надається роботодавцем у
тимчасове користування найманій особі?
Відповідно до пп. 165.1.9 ПКУ до скла
ду загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника
податку не включається, зокрема, вартість
спеціального (форменого) одягу та взуття,
що надається роботодавцем у тимчасове
користування платнику податку, який пере
буває з ним у трудових відносинах.
Згідно з Довідником ознак доходів, на
веденим у додатку до Порядку заповнення
та подання податковими агентами Податко
вого розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4, вартість спеціального
(форменого) одягу та взуття, що надається
1 Відповідно до ст. 130 КЗпП працівники несуть матері
альну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству,
установі, організації внаслідок порушення покладених на
них трудових обов’язків. Тож якщо працівники зі службових
телефонів ведуть особисті розмови, то вони цим самим
завдають майнову шкоду роботодавцю та мають її відшко
дувати на умовах, визначених КЗпП (повну вартість або
в межах середнього заробітку). У той же час роботодавець
може «простити» працівнику суму його заборгованості.
Тож йдеться про оподаткування ЄСВ сум такої списаної
заборгованості працівників. І як ми вже неодноразово
звертали вашу увагу, податківці до питань оподаткування
ЄСВ «сумнівних» виплат підходять «від протилежного»:
якщо виплати немає в Переліку № 1170, вона є об’єктом
оподаткування ЄСВ. (Прим. ред.)
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роботодавцем у тимчасове користування
платнику податку, який перебуває з ним
у трудових відносинах, відображається у по
датковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою
доходу «136».

Заповнення реквізиту
«№ реєстрації страхувальника»
Що означає реквізит «№ реєстрації
страхувальника» в таблиці 1 додатка 4 звітності з ЄСВ?
Реквізит «№ реєстрації страхувальни
ка» в таблиці 1 додатка 4 до Порядку
формування та подання страхувальни
ками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого на
казом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435, означає:
• реєстраційний номер платника ЄСВ за
даними ф. № 2-ЄСВ згідно з додатком 3 до
Порядку обліку платників єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Мініс
терства фінансів України від 24.11.2014 р.
№ 1162, — для платників ЄСВ, на яких не
поширюється дія Закону України «Про дер
жавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських форму
вань», від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі —
Закон № 755);
• реєстраційний номер платника ЄСВ за
даними виписки з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб — підприємців
та громадських формувань для платників
ЄСВ, на яких поширюється дія Закону № 755.

Штраф за нецільове
використання готівки
Чи застосовуються штрафні санкції,
передбачені Указом № 436, у разі нецільового використання коштів, та
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в яких випадках нецільове використання
коштів є порушенням?
Згідно з п. 17 розділу ІІ Положення
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148,
суб’єкти господарювання використовують
готівкову виручку (готівку), у т. ч. готівку,
одержану з банку, для забезпечення потреб,
що виникають у процесі їх функціонування,
а також для проведення розрахунків з бю
джетами та державними цільовими фонда
ми за податками і зборами (обов’язковими
платежами).
Пунктом 1 Указу Президента України
«Про застосування штрафних санкцій за
порушення норм з регулювання обігу го
тівки» від 12.06.1995 р. № 436/95 перед
бачена відповідальність за використання
суб’єктами господарювання одержаних
в установі банку готівкових коштів не за
цільовим призначенням у вигляді штрафу
в розмірі витраченої готівки. Нецільовим
використанням готівкових коштів є їх ви
трачання на цілі, не пов’язані з веденням
господарської діяльності2.

Строк повернення
невикористаних
на відрядження коштів
У який строк працівник має повернути кошти, видані на відрядження або під звіт, за умови, що
відрядження не відбулося?
2 Насправді, в Указі № 436 зазначено, що передбачена
ним відповідальність настає «…разі порушення <…>
норм з регулювання обігу готівки.., що встановлюються
Національним банком України…». Тобто щоб притягти
до відповідальності за нецільове використання готівки, цільове використання має бути передбачене НБУ.
А в п. 17 розділу ІІ Положення № 148, як бачимо, йдеться
про те, що готівку, одержану з банку, можна використову
вати «для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх
функціонування», а це необов’язково потреби, «пов’язані
із веденням господарської діяльності». (Прим. ред.)
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Відповідно до пп. 170.9.2 ПКУ Звіт
про використання коштів, виданих на
відрядження або під звіт, подається
за формою, встановленою центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
політику, до закінчення п’ятого банківського
дня, що настає за днем, у якому платник
податку:
• завершує таке відрядження;
• завершує виконання окремої цивіль
но-правової дії за дорученням та за рахунок
особи, що видала кошти під звіт.
Крім того, основним документом, який
регулює відрядження працівників орга
нів державної влади, підприємств, установ
та організацій, що повністю або частково
фінансуються за рахунок бюджетних кош
тів, є Інструкція про службові відрядження
в межах України та за кордон, затверджена
наказом Міністерства фінансів України від
13.03.1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59).
При цьому інші підприємства та організації
можуть використовувати Інструкцію № 59
як допоміжний (довідковий) документ. (Вва
жаємо такий підхід не зовсім коректним,
оскільки на підприємстві має бути власне
положення про відрядження. — Прим. ред.)
Згідно з п. 11 розділу II Інструкції № 59
якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, він повинен протягом
трьох банківських днів з дня прийняття
рішення про відміну поїздки повернути до
каси підприємства зазначені кошти.
При цьому нормами законодавства не
передбачено додаткових строків для здавання
коштів до каси підприємства, отриманих як
аванс на відрядження, у випадках, якщо від
рядження не відбулося з поважних причин
(у т. ч. у разі хвороби працівника).
Тобто працівник, який отримав аванс на
відрядження і не виїхав, повинен протягом
трьох банківських днів з дня прийняття
рішення про відміну поїздки повернути до
каси підприємства зазначені кошти.
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Подання повідомлення
про прийняття на роботу
Чи потрібно подавати повідомлення про прийняття працівника на
роботу під час проходження виробничої практики учнями та слухачами
навчальних закладів у разі оформлення
їх на роботу?
Постановою КМУ від 21.05.2014 р.
№ 236 затверджено Положення про
Державну фіскальну службу Украї
ни (далі — Положення № 236), пунктом 1
якого встановлено, що ДФСУ є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується КМУ і який
реалізує, зокрема, державну політику з ад
міністрування ЄСВ.
Відповідно до покладених на неї завдань
ДФСУ здійснює адміністрування податків
і зборів, митних та інших платежів, ЄСВ
в порядку, встановленому законом, забез
печує контроль за своєчасністю, достовір
ністю, повнотою їх нарахування та сплати
до бюджету і відповідних позабюджетних
фондів, а також надає консультації відповідно
до Податкового та Митного кодексів Украї
ни, а також законодавства з питань сплати
єдиного внеску (п. 4 Положення № 236).
Постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 423
затверджено Положення про Міністерство
соціальної політики України (далі — По
ложення № 423), відповідно до п. 1 якого
Мінсоцполітики України є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується КМУ і який
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері, зокрема, трудових відносин.
Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та
реалізація державної політики у сфері трудових
відносин та здійснення державного нагляду
та контролю за додержанням вимог законо
давства про працю (п. 3 Положення № 423).
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Також Міністерство соціальної політики
відповідно до покладених на нього завдань
інформує в межах повноважень, передба
чених законом, та надає роз’яснення щодо
реалізації державної політики з питань, що
належать до його компетенції (пп. 103 п. 4
Положення № 423).
Додамо також, що головним виконавцем
із розробки постанови КМУ «Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про прийнят
тя працівника на роботу» від 17.06.2015 р.
№ 413 (далі — Постанова № 413) визначено
Мінсоцполітики.
Ураховуючи викладене, до компетенції
ДФСУ належить надання консультацій вик
лючно з питань адміністрування ЄСВ.
Відповідно до норм Постанови № 413
ДФСУ лише приймає від суб’єктів госпо
дарювання повідомлення про прийняття
працівника на роботу, проте не регулює
питання трудових відносин, встановлених
ст. 24 КЗпП, яке належить до компетенції
Мінсоцполітики.
Крім цього, ст. 259 КЗпП визначено, що
державний нагляд та контроль за додержан
ням законодавства про працю юридичними
особами незалежно від форми власності, виду
діяльності, господарювання, фізичними осо
бами — підприємцями, які використовують
найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю
за додержанням законодавства про працю,
в порядку, визначеному КМУ.
При цьому штрафи, зазначені в частині
другій ст. 265 КЗпП, накладаються цент
ральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та
контролю за додержанням законодавства
про працю, в порядку, встановленому КМУ.
Зважаючи на викладене, інформування
та надання роз’яснень стосовно законодав
ства про працю належать до компетенції
Мінсоцполітики.

ПЕНСІЙНЕ
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Сьогодні в рубриці:

Нова звітність з ЄСВ:
аналізуємо зміни

c. 81

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

Нова звітність

з ЄСВ: аналізуємо зміни

З наступного місяця звітність з ЄСВ слід буде подавати за
новою формою. Ми підкреслюємо «за новою формою», щоб
звернути увагу на той факт, що порядок заповнення звітності
з ЄСВ викладено в новій редакції, хоча насправді аж надто
кардинальних змін у формах звітності не відбулося, хіба що
в одній з таблиць. Тож далі про те, що змінилося у формах та
порядку надання звітності з ЄСВ
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Н

аказом Міністерства фінансів Укра
їни від 15.05.2018 р. № 511 у новій
редакції викладено Порядок форму
вання та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затверджений наказом від
14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435).
Зміни набирають чинності з 1 числа місяця,
що настає за місяцем його офіційного опу
блікування, тобто з 01.08.2018 р.
Розглянемо, що змінилося в порядку скла
дання звітності з ЄСВ та в її формах.

Зміни в порядку
формування звітності
Правила формування, строки, способи та
порядок подання Звіту щодо сум нарахова
ного єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі —
звітність з ЄСВ) не змінились, тож лише
коротко нагадаємо про способи та форми
його подання.
Нагадаємо, що звітність з ЄСВ подається
страхувальником або відповідальною осо
бою страхувальника за основним місцем
взяття на облік як платника ЄСВ в один із
таких способів:
• засобами електронного зв’язку в елект
ронній формі з дотриманням умови щодо
реєстрації електронного цифрового підпису
відповідальних осіб у порядку, визначеному
законодавством;
• на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника та скріплений
печаткою (за наявності), разом з елект
ронною формою на електронних носіях
інформації;
• на паперових носіях, якщо в страху
вальника кількість застрахованих осіб не
перевищує п’яти;
• надсилання поштою з повідомленням
про вручення та з описом вкладення за умо-

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ви, що в страхувальника кількість застрахо
ваних осіб не перевищує п’яти.
Звіт страхувальником має подаватися
в повному обсязі. Звітність з ЄСВ, складена
з порушенням вимог Порядку № 435, у т. ч.
без обов’язкових реквізитів та поданий без
необхідних таблиць, не вважається звітністю й вважається такою, що не подавалася.
Чинною вважається остання електронна
або паперова звітність, подана страхуваль
ником до закінчення строків її подання, ви
значених Порядком № 435, що пройшла весь
контроль під час завантаження до реєстру
страхувальників та реєстру застрахованих
осіб. Нагадаємо, що всі помилки, виявлені
до закінчення граничного строку подання
звітності, виправляються лише шляхом фор
мування та подання звітності по-новому;
окремі таблиці звітності не виправляються
та не подаються.
Для страхувальників, 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 підприємцем, якщо виконувані роботи
(надавані послуги) відповідають видам ді
яльності, зазначеним у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — під
приємців та громадських формувань), строк
подання звітності — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем
звітного періоду, яким є календарний місяць.
Фізичні особи — підприємці, у т. ч. ті,
які обрали спрощену систему оподаткування,
формують та подають звітність самі за себе
один раз на рік до 10 лютого року, що настає
за звітним періодом, яким є календарний рік.
Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають
самі за себе звітність один раз на рік до
1 травня року, що настає за звітним періодом,
яким для них є календарний рік.
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Для членів фермерських господарств,
якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звіт
ними періодами є календарні місяці, які
формуються та відображаються в річній
звітності, що подається до 1 травня року за
результатами фінансового року. Звітним
періодом для них є календарний рік.
Відомості про застраховану особу, з якою
стався нещасний випадок на виробництві
чи професійне захворювання, за формою
№ Д7 згідно з додатком 7 до Порядку № 435,
де зазначається розрахунковий період, за
який обчислюється середня заробітна плата
(дохід) для розрахунку страхових виплат,
подається протягом п’яти робочих днів після
дати складання акта про настання нещасного
випадку, пов’язаного з виробництвом, або
з дати складання акта розслідування профе
сійного захворювання за ф. П-4. Хоча форма й містить у назві слово «місячна», пода
ється вона лише в разі настання нещасного
випадку.
Незмінною залишається норма, що звіт
ність з ЄСВ за найманих працівників не
подається лише в разі, якщо роботодавці
не використовують працю фізичних осіб
на умовах трудового договору (контракту)
або на інших умовах, передбачених зако
нодавством.

Зміни в довідниках
(додатки 1–3)
Додаток 1 «Довідник категорій страху
вальників, які сплачують єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» до Порядку № 435 доповнено
новою категорією страхувальника, а саме
«Члени фермерського господарства, якщо
вони не належать до осіб, які підлягають
страхуванню на інших підставах» з кодом 245.
Додаток 2 «Таблиця відповідності кодів
категорій застрахованих осіб та кодів бази
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нарахування і розмірів єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» до Порядку № 435 доповнено
16 новими кодами категорій застрахованих
осіб з 50 до 63, які стосуються осіб, які про
ходять службу в силових структурах, і підпри
ємствами-роботодавцями не використову
ватимуться. Виплати середнього заробітку
працівникам, яких призвано на строкову
військову службу, і надалі відображаються
з кодом категорії застрахованої особи «1».
Звертаємо увагу силових відомств, що до
набрання чинності нової редакції Порядку
№ 435 або подання звітності за минулий пе
ріод осіб із числа військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової військової
служби), осіб рядового та начальницького
складу відображають з кодом застрахованої
особи «31».
З кодом категорії застрахованої особи
«66» підприємства-роботодавці відобража
тимуть виплати особам з інвалідністю, яким
нараховано виплати в межах середнього
заробітку працівників, призваних на стро
кову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятих на військову службу
за контрактом, і з яких ЄСВ справляється за
ставкою 8,41 %.
Під час виборів і референдумів виплати
одноразової грошової винагороди членам
виборчих комісій згідно з постановою КМУ
«Про умови оплати праці членів виборчих ко
місій, комісій всеукраїнського референдуму»
від 28.07.2004 р. № 966 відображатимуться
з кодом категорії застрахованої особи «64».
Добровільно застраховані особи облі
ковуються з кодом категорії застрахованої
особи «65».
У додаток 3 «Довідник кодів підстав для
обліку стажу окремим категоріям осіб відпо
відно до законодавства» до Порядку № 435
були внесені уточнення з огляду на постанову КМУ «Про затвердження списків вироб
ництв, робіт, професій, посад і показників,
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зайнятість в яких дає право на пенсію за
віком на пільгових умовах» від 24.06.2016 р.
№ 461. Уточнення стосувалися кодів у пози
ціях «№ з/п» 1 (ЗПЗ013А1), 2 (ЗПЗ013Б1),
19 (ЗЧК056Г1), 20 (ЗЧК056Д1), 21
(ЗЧК056Д1). 22 (ЗЧК056Д1), 23 (ЗЧК056Д1),
65 (ЗПП050Б2), 87 (ЗПЗ056Ж2). Остання
підстава — це час перебування у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
шестирічного віку з 01.01.2004 р. до часу
запровадження сплати страхових внесків
(ЄСВ) за жінок, які перебувають у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.

Зміни у звітності
Звітність з ЄСВ подається за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435 у складі
тих же 9 таблиць, що й раніше. Таблиці 7, 8,
9 додатку 4 до Порядку № 435 не змінились.
Таблиці 2, 3, 4 подають органи соцзахисту
та військові частини, тож на них докладно
зупинятися не будемо, а розглянемо зміни
в таблицях 1, 5 та 6.
Таблиця 1
Таблицю 1 додатка 4 до Порядку № 435
доповнено новими рядками, а саме:
• ряд. 3.2.1 — зазначається сума нара
хованого ЄСВ на суми заробітної плати,
нарахованої підприємствами, установами
і організаціями працюючим особам з інва
лідністю в розмірі 22 %;
• ряд. 3.3.1 — зазначається сума нара
хованого ЄСВ на суми заробітної плати, на
рахованої підприємствами та організаціями
всеукраїнських громадських організацій
осіб з інвалідністю, зокрема товариствами
УТОГ та УТОС, в розмірі 22 %;
• ряд. 3.4.1 — зазначається сума нара
хованого ЄСВ на суми заробітної плати, на
рахованої підприємствами та організаціями
громадських організацій осіб з інвалідністю
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(за умов, визначених частиною 14 ст. 8 Закону про ЄСВ), працюючим особам з інвалід
ністю в розмірі 22 %.
Відображені в цих рядках суми не збіль
шують податкового зобов’язання з ЄСВ
і носять інформаційний характер. Але їх
неправильне заповнення є підставою для
застосування штрафних санкцій за недо
стовірне заповнення звітності з ЄСВ.
У «шапці» таблиці 1 замість показника
«штатна чисельність працівників» тепер
вказується «облікова кількість штатних працівників».
Нагадаємо, що штатна чисельність пра
цівників — це кількість штатних одиниць за
штатним розписом з урахуванням вакантних.
Наприклад, штатним розписом може бути
передбачено 3 штатні одиниці бухгалтерів,
а зайнято (працевлаштовано) може бути
тільки 2. Тож раніше слід було вказувати
«3». Тепер слід вказувати «2», оскільки в облікову кількість штатних працівників вклю
чаються всі наймані працівники, які уклали
письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну
роботу один день і більше, а також власни
ки підприємства, якщо, крім доходу, вони
отримували заробітну плату на цьому під
приємстві.
Таблиця 6
Таблиця 6 додатку 4 до Порядку № 435
не змінилася, але в ній передбачено використання нового коду типу нарахування —
«14».
Раніше для відображення сум «дотяжки»
ЄСВ до мінімального страхового внеску
використовували код типу нарахування
«13» — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахова
ною заробітною платою (доходом) за звітний місяць. Тепер тип нарахувань «13» за
стосовується для відображення сум «дотяжки» ЄСВ у поточному звітному місяці за по
передні лише в таких випадках:
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• під час нарахування сум допомоги по
тимчасовій непрацездатності за попередні
місяці;
• у разі нарахування сум у зв’язку з ва
гітністю та пологами за попередні місяці.
Для нарахування сум «дотяжки» ЄСВ до
мінімального страхового внеску за минулий
період введено новий код типу нарахуван
ня — «14» — сума різниці між розміром
мінімальної заробітної плати та фактично
нарахованої заробітної плати (доходу) за
попередні періоди у зв’язку із здійсненням
перерахунку в разі звільнення працівника
за попередні періоди, пов’язані з уточнен
ням днів використаної наперед відпустки
(у зв’язку із сторнуванням).
Пам’ятаємо, що раніше ми вже стикалися
з проблемою, що коли потрібно вказати
«дотяжку» ЄСВ за попередній період, то
виникало запитання, який код типу нара
хування вказувати: «2» чи «13»? Тепер ця
проблема вирішена.
Змінено хіба що назву реквізиту 8, але не
його зміст: «податковий номер або серія та но
мер паспорту ЗО» замінено на «Реєстраційний
номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта
за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО».
Таблиця 5
Кардинальні зміни були внесені до табли
ці 5 додатка 4 до Порядку № 435. Таблиця 5
призначена для реєстрації застрахованих осіб
у реєстрі застрахованих осіб та подавалася
раніше страхувальником лише у випадках,
якщо протягом звітного періоду:
• було укладено або розірвано трудовий
договір (цивільно-правовий договір, крім
цивільно-правового договору, укладеного
з підприємцем, якщо виконувані роботи
(надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного дер
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських форму
вань) із застрахованою особою;
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• було укладено або розірвано трудовий
договір із застрахованою особою, яка пра
цевлаштована на нове робоче місце;
• особі надано відпустку у зв’язку з ва
гітністю та пологами (у т. ч. особам із числа
військовослужбовців, осіб рядового та на
чальницького складу);
• особі надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку;
• особі надано відпустку для догляду за
дитиною від трирічного віку до досягнення
нею шестирічного віку.
Тепер таблицю 5 слід подавати також
у таких випадках:
• особу було переведено на іншу посаду
або роботу в того самого страхувальника;
• особа вперше вступила на військову
службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків осо
бового складу військової частини (військо
вого навчального закладу, установи тощо))
в порядку, встановленому положеннями про
проходження військової служби.
Змінилася назва реквізиту 11 «Період
трудових або цивільно-правових відносин,
проходження військової служби та відпус
ток», де зазначають початок та закінчення
таких відносин. Для військової служби за
значають дату, коли особа вперше вступила
на військову службу, або дату, коли вона
закінчила проходження військової служби
(із виключенням зі списків особового складу
військової частини (військового навчального
закладу, установи тощо)), у порядку, вста
новленому положеннями про проходження
військової служби.
Таблицю 5 доповнено новими реквізи
тами:
• 12 — «Професійна назва роботи»;
• 13 — «Код ЗКППТР», 14 — «Код класи
фікатора професій». У них слід заповнити
код Класифікатора професій (код КП), код
загальносоюзного класифікатора професій,
посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР),
професійну назву роботи — обираються із
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довідника, що відповідає Національному
класифікатору України «Класифікатор про
фесій» ДК 003:2010;
• 15 — «Посада» — відповідає запису
в трудовій книжці;
• 16 — «Документ — підстава про початок
роботи та відпустку, трудових або цивільноправових відносин, переведення на іншу
посаду». Зазначається номер наказу, запис
у трудовій книжці, номер договору, тобто
номер документа-підстави для зміни запису;
• 19 — «Військове звання» — зазначається
військове звання особи.
За новими нормами в разі, якщо працівника переведено на іншу посаду протягом
звітного місяця, то обов’язково заповнюється таблиця 5 в такому самому порядку, як
і про прийняття на роботу. Записи про при
чини звільнення в таблиці 5 мають вноситися
в точній відповідності з формулюванням
чинного законодавства із посиланням на
відповідну статтю, пункт закону.
У разі якщо протягом звітного періоду
не відбулось «руху» персоналу, таблиця 5
додатка 4 не формується й не надається.

Звітність самозайнятих осіб
Повністю змінено додаток 5 до Порядку
№ 435: замість трьох таблиць маємо одну.
Фізичні особи — підприємці, у т. ч. ті, які
обрали спрощену систему оподаткування,
особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерських госпо
дарств, якщо вони не належать до осіб, які
підлягають страхуванню на інших підставах,
формують та подають самі за себе звітність
згідно з додатком 5 до Порядку № 435. Про
тягом року в разі призначення пенсії пода
ється звітність з позначкою «призначення
пенсії» за період до дати формування заяви
на призначення пенсії, при цьому тип форми «початкова» не зазначається.
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Зміни в Інструкції з ЄСВ
Нагадаємо, що наказом Міністерства
фінансів України від 04.05.2018 р. № 469
у новій редакції викладено Інструкцію про
порядок нарахування і сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціаль
не страхування, затверджену наказом від
20.04.2015 р. № 449.
У новій редакції Інструкції встановле
но порядок визначення бази нарахування
ЄСВ для членів фермерського господар
ства, якою є розподілений дохід (прибуток),
отриманий ними від чистого прибутку фер
мерського господарства у звітному році,
що оподатковується ПДФО, поділений на
кількість місяців, протягом яких такий
платник перебував на обліку як платник
ЄСВ. Якщо у звітному кварталі або окремо
му місяці звітного кварталу такими платниками не отримано дохід (прибуток), вони
все одно мають сплатити ЄСВ, сума якого не
може бути меншою за розмір мінімально
го страхового внеску. Єдиний внесок вони
сплачують один раз на квартал до 20 числа
місяця, що настає за звітним.
Крім того, встановлено порядок обчис
лення та строки сплати ЄСВ підприємцями
(крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) та особами, які провадять не
залежну професійну діяльність. Ці платники обчислюють ЄСВ на підставі даних річних
податкових декларацій (річної звітності) та
результатів перевірок діяльності таких осіб,
що призвела до збільшення або зменшення
розміру доходу, який підлягає обкладен
ню ПДФО з урахуванням кількості місяців,
протягом яких вони перебували на обліку.
Сплачують ЄСВ такі платники один раз на
квартал до 20 числа місяця, що настає за
звітним кварталом. При цьому сума ЄСВ не
може бути меншою за розмір мінімального
страхового внеску за кожен місяць такого
кварталу.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Лист
від 15.05.2018 р. № 2.4-15-1677
Щодо повернення допомоги по вагітності та пологах у разі звільнення
та форм довідок для підтвердження страхового стажу
(витяг)
Розглянувши листи <...> виконавча дирекція
Фонду соціального страхування України в межах своєї компетенції повідомляє таке.
Щодо виплати допомоги по вагітності
та пологах у разі звільнення працівниці
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи,
які працюють на умовах трудового договору
(контракту), цивільно-правового договору, на
інших підставах, передбачених законом, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання,
у тому числі в іноземних дипломатичних та
консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також
обрані на виборні посади в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування та
в інших органах, фізичні особи — підприємці,
особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, члени фермерського господарства,
якщо вони не належать до осіб, які підлягають
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності на інших підставах.
Згідно з частиною першою ст. 25 Закону
№ 1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату
заробітної плати (доходу) за період відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
тривалість якої становить 70 календарних днів
до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів
або народження двох чи більше дітей — 70)
календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за
180 календарних днів зазначеної відпустки
(90 — до пологів та 90 — після пологів). Розмір
зазначеної допомоги обчислюється сумарно
та надається застрахованій особі в повному
обсязі незалежно від кількості днів відпустки,
фактично використаних до пологів.
Відповідно до п. 1 ст. 19 Закону № 1105
право на матеріальне забезпечення за рахунок
коштів Фонду виникає в разі настання страхового випадку в період роботи (включаючи час
випробування та день звільнення).
Згідно із п. 1 ст. 31 Закону № 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
Строковий трудовий договір — це один з видів трудових договорів, який, на відміну від
безстрокового, укладається на певний визначений строк.
Враховуючи викладене, допомога по вагітності та пологах застрахованій особі, страховий випадок у якої настав під час роботи на
підставі строкового трудового договору надається за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
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Відповідно до ст. 38 КЗпП у разі, коли заява
працівника про звільнення з роботи за власним
бажанням зумовлена неможливістю продов
жувати роботу (в тому числі переїзд на нове
місце проживання), власник або уповноважений
ним орган повинен розірвати трудовий договір
у строк, про який просить працівник.
У разі виявлення бажання жінки розірвати
трудовий договір під час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, сума
допомоги по вагітності та пологах за частину
відпустки, що припадає на період після звільнення, перерахунку та поверненню не підлягає.
Щодо документа для підтвердження страхового стажу для застосування норм Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування»
Директор
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<…>
Отже, страхувальнику для визначення страхового стажу застрахованої особи необхідно
використовувати дані Пенсійного фонду України,
надані у вигляді довідки на паперовому носії за
формою ОК-7 чи ОК-5.
Що стосується довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи, яка надається відповідно до п. 30 Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, то така
довідка не є підставою для визначення страхового стажу застрахованої особи за місцем
роботи за сумісництвом.

Є. Баженков

Від редакції
У листі, що коментується, ФСС розглядає
два питання щодо: (не)повернення допомоги
по вагітності та пологах («декретних») у разі
припинення трудових відносин і підтвердження
страхового стажу.
З першого питання ФСС зазначає, що в разі
виявлення бажання жінки розірвати трудовий
договір під час перебування у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами сума допомоги по
вагітності та пологах за частину відпустки, що
припадає на період після звільнення, перерахунку та поверненню не підлягає.
Це питання не є новим і вже розглядалося
в журналі «Заробітна плата» № 6/2017, с. 91.
Автор статті, посилаючись на лист ФСС з ТВП
від 16.09.2013 р. № 04-29-2494 (розглядалося
питання перерахунку цієї допомоги в разі виходу
на роботу до закінчення відпустки), за аналогією дійшов висновку, що в разі припинення
трудових відносин під час відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами сума «декретних»
за частину відпустки, що припадає на період
після звільнення, мала б бути повернена.
Свою думку автор аргументував ще й тим, що

відповідно до ст. 20 Закону № 1105 право на
матеріальне забезпечення та соціальні послуги
за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності включає в себе «лікарняні»
(допомогу по тимчасовій непрацездатності) та
«декретні». І хоча право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
(тобто на «лікарняні» та «декретні») виникає з
настанням страхового випадку в період роботи
(включаючи час випробування та день звільнення), та відповідно до ст. 22 Закону № 1105
лише «лікарняні» (допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві та професійним захворюванням)
виплачуються ФСС застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь
період до її відновлення або до встановлення
МСЕК інвалідності незалежно від звільнення
застрахованої особи в період втрати праце
здатності. А оскільки вагітність не є хворобою,
то автор дійшов висновку, що на «декретні»
ця норма не поширюється й сума «декретних»
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підлягає перерахунку та поверненню в разі припинення трудових відносин під час відпустки.
Але ФСС, як бачимо, вважає інакше, тож можна
це питання вважати закритим.
Оскільки коментований лист оприлюднено раніше нової редакції Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, затвердженого постановою ПФУ

від 18.06.2014 р. № 10-1, в листі йдеться лише
про довідки ОК-5 та ОК-7. Тепер для підтвердження страхового стажу передбачено видачу
довідки «Дані про трудовий та страховий стаж»
(додаток № 9 до Положення), яка формується
за весь період роботи застрахованої особи та
відображає її загальний трудовий і страховий
стаж (детальніше див. журнал «Заробітна
плата» № 7/2018, с. 79).

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 11.06.2018 р.
Щодо розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності
після переведення працівника з іншого підприємства
У разі переведення працівника на роботу на
інше підприємство грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток за його
бажанням має бути перерахована на рахунок
підприємства, куди перейшов працівник. При
цьому нарахування та сплату ЄСВ здійснює
підприємство, з якого працівник звільняється
за переведенням, та відповідно відображає ці
суми у звіті про ЄСВ.
При наданні відпустки на новому місці роботи
дні щорічної відпустки, яка надається за період
роботи на попередньому місці роботи, оплачуються із суми компенсації, яка перерахована
на нове місце роботи.
Новий роботодавець проводить лише виплату
працівнику суми грошової компенсації без нарахування ЄСВ. Крім того, він не відображає
суму виплаченої працівнику компенсації у звіті
про ЄСВ.
Розрахунок страхових виплат за загально
обов’язковим державним соціальним страхуванням здійснюється відповідно до 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.
Відповідно до п. 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом

ділення нарахованої за розрахунковий період
(12 календарних місяців) заробітної плати, на
яку нарахований ЄСВ та/або страхові внески
на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування, на кількість
календарних днів зайнятості (відповідно до видів
страхування — період перебування в трудових
відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, тощо) у 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.
Отже, дні щорічної відпустки не виключаються із розрахункового періоду, оскільки така
відпустка не відноситься до поважних причин
відсутності на роботі, визначених п. 3 Порядку
№ 1266.
Згідно з п. 32 Поряду №1266 середня заробітна плата для розрахунку допомоги по
вагітності та пологах і допомоги з тимчасової
непрацездатності, оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця обчислюється роботодавцями на
підставі відомостей, що включаються до звіту
про суми нарахованої заробітної плати (доходу,
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грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що подаються
до ДФС.
Отже, якщо компенсація за невикористану
відпустку була нарахована та з неї сплачено

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

єдиний внесок на попередньому місці роботи,
а виплачена на новому місці роботи, то в разі
настання страхового випадку в період перебування в трудових відносинах за новим місцем
роботи при обчисленні середньої заробітної
плати вона не враховується (роз’яснення Мінсоцполітики від 25.11.2015 р. № 1531/13/84-15).

Від редакції
У першому абзаці роз’яснення ФСС, розміщеного на офіційному сайті, Фонд повторює загальновідому норму про те, що якщо
працівник звільняється за переведенням, то
грошова компенсація за не використані ним
дні щорічних відпусток за його бажанням має
бути перерахована на рахунок підприємства,
куди він перейшов. Питання справляння ПДФО,
ВЗ і ЄСВ випливає з норм профільних законів:
хто нараховує, той оподатковує й відображає
у звітності. Це підтверджують і роз’яснення
ДФСУ, наприклад, у листах від 14.02.2015 р.
№ 3548/5/99-99-17-03-03-15 та від 23.10.2015 р.
№ 23496/10/28-10-06-11.
А от що має відбуватися з цією компенсацією в нового роботодавця, законодавство
замовчує. Міністерство соціальної політики
України деякий час дотримувалося думки, що
за новим місцем роботи відпустка такого переведеного працівника має оплачуватися за
рахунок отриманої компенсації. Та згодом у листі від 22.02.2008 р. № 33/13/116-08 відомство
зазначило, що компенсація, нарахована за попереднім місцем роботи за невикористані дні
щорічних відпусток і перерахована на рахунок
підприємства, на яке перейшов працівник, не виплачується; розрахунок відпускних провадиться
відповідно до норм Порядку № 100. Але в листі
від 25.11.2015 р. № 1531/13/84-15 Мінсоцполітики
знову зазначило, що в разі надання відпустки на
новому місці роботи дні щорічної відпустки, яка
надається за період роботи на попередньому
місці роботи, оплачуються із суми компенсації,
яка перерахована на нове місце роботи.
Якщо не звертати уваги на роз’яснення Мінсоцполітики, то й відповідно до норм Закону про
відпустки і норм Порядку № 100 середня зар-

плата для оплати часу відпусток має визначатися по-новому відповідно до нового розрахункового періоду та нової оплати праці на
новому місці роботи. Але маємо те, що маємо:
одні визначають відпускні по-новому, інші —
оплачують час відпустки за рахунок отриманої
компенсації.
Коли справа доходить до обчислення середньої зарплати для оплати часу тимчасової
непрацездатності, то в цих «інших» виникає
запитання: а як враховувати дні відпустки в розрахунковому періоді відповідно до Порядку
№ 1266? Відповідь на це запитання і знаходимо
в коментованому листі: дні відпустки із розрахункового періоду не виключаються, сума
компенсації до розрахунку середньої зарплати не
враховується. І ось що отримуємо в результаті.
Припустимо, працівник за переведенням
працює за новим місцем роботи з 1 квітня з окладом 6000 грн. Сума перерахованої компенсації на нове місце роботи — 4000 грн, кількість
днів невикористаної відпустки — 24, які працівник використав у липні й які були оплачені за
рахунок компенсації. У серпні настає тимчасова
непрацездатність тривалістю п’ять календарних
днів.
Якби відпустка працівника була оплачена із
розрахунку нової середньої зарплати, то сума
відпускних становила б: 6000 × 3 ÷ (30 + 31 +
+ 30 – 1 – 3 – 1) × 24 = 5023,20 грн. Сума зарплати за відпрацьовані дні липня: 6000 ÷ 22 ×
× 4 = 1090,88 грн. Отже, сума оплати п’яти календарних днів у серпні: (6000 × 3 + 5023,20 +
+ 1090,88) ÷ (30 + 31 + 30 + 31) × 5 = 988,30 грн.
Але в нашому випадку працівник отримує
4000 грн відпускних за рахунок компенсації
з нового місця роботи. Тож сума оплати п’яти
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календарних днів у серпні: (6000 × 3 + 1090,88) ÷
÷ (30 + 31 + 30 + 31) × 5 = 782,40 грн.
Причина відмінностей (988,30 і 782,40) проста: доходу за час відпустки немає, а календарні
дні в розрахунковому періоді є. І все б нічого,
якби йшлося лише про перші п’ять днів непрацездатності. А чи «подарує» ФСС у ході
перевірки різницю за ті дні непрацездатності,
що оплачуються за його рахунок?

І ще один цікавий момент: якщо працівник
у суді посилатиметься на норми Закону про
відпустки і Закону № 1105, через те що йому недоплатили відпускні та «лікарняні», то доведеться докласти багато зусиль, щоб переконати
суд, що більше правди в листі Мінсоцполітики
про оплату часу відпустки за рахунок компенсації з попереднього місця роботи, ніж у цих
Законах.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22.05.2018 р. № 2/0/216-18
Щодо нарахування компенсації за несвоєчасно виплачену індексацію зарплати
Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції Міністерства
соціальної політики України розглянув лист
[...] щодо питання нарахування компенсації за
несвоєчасно виплачену індексацію заробітної
плати та повідомляє.
Пунктом 4 Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (із
змінами), визначено, що в разі несвоєчасної
виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться їх компенсація відповідно
до законодавства.
Компенсація громадянам доходів у разі їх несвоєчасної виплати здійснюється відповідно до
Закону України «Про компенсацію громадянам
втрати частини доходів у зв’язку з порушенням
строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III (зі
змінами). Порядок проведення такої компенсації
затверджено постановою КМУ від 21.02.2001 р.
№ 159 (зі змінами).
Компенсації підлягають грошові доходи разом
із сумою індексації, які одержують громадяни
в гривнях на території України й не мають
Керівник експертної групи з питань
рівня життя та соціальних стандартів

разового характеру, а саме: пенсії, соціальні
виплати, стипендії, заробітна плата (грошове
забезпечення).
Компенсація проводиться в разі затримки
на один і більше календарних місяців виплати
грошових доходів.
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 (індексу інфляції)
у відсотках для визначення суми компенсації,
поділений на 100.
Індекс споживчих цін для визначення суми
компенсації обчислюється шляхом множення
місячних індексів споживчих цін за період невиплати грошового доходу. При цьому індекс
споживчих цін у місяці, за який виплачується
дохід, до розрахунку не включається.
Сума компенсації нараховується в разі нарахованих, але своєчасно не виплачених грошових доходів. Нараховується й виплачується
компенсація в тому самому місяці, в якому
виплачується заборгованість.

Н. Підлужна
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Від редакції
Як відомо, зарплати працівників від «знецінення» захищені двома способами: шляхом
їх індексації, якщо індекс інфляції перевищує
103 %, і шляхом нарахування компенсації за
затримку їх виплати; індексації підлягає сума
в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а компенсація нараховується на суму
«на руки», включаючи суму індексації.
Інколи підприємства нехтують нарахуванням
індексації. А оскільки вона є мінімальною державною гарантією, за недотримання якої передбачено штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (ст. 265 КЗпП), то їм таки доводиться
«самовиправлятися» й нараховувати індексацію
нехай і з запізненням. Тож постає запитання:
якщо підприємство виплачує в липні 2018 р.
суму індексації, яку працівник мав отримати
в липні 2017 р., чи потрібно виплачувати ще й компенсацію за затримку її виплати? Зважаючи
на зміст листа, так, потрібно.
Наприклад, у липні 2017 р. працівник мав
отримати 100 грн індексації, але підприємство
її не нарахувало. Вона була нарахована й виплачена в липні 2018 р. Якби підприємство заборгувало з липня 2017 р. працівнику 80,50 грн
(«сума на руки» після оподаткування), то в липні 2018 р., виплачуючи цю суму, слід сплатити
також 9,7 % (див. с. 64) компенсації в розмірі
7,81 грн.
Дехто може заперечити, мотивуючи свою
позицію тим, що індексацію нараховано в липні
2018 р. і заборгованості з липня 2017 р. немає.
Нібито логічно, але…
Свого часу ми інформували читачів про
Рішення Конституційного Суду України у справі
щодо офіційного тлумачення положень частини другої ст. 233 КЗпП та ст. 1, 12 Закону
України «Про оплату праці» від 15.10.2013 р.
№ 8-рп/2013 у справі № 1-13/2013. Конститу-

ційний Суд України постановив, що в разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці не обмежується будь-яким строком
звернення працівника до суду з позовом про
стягнення заробітної плати, яка йому належить,
тобто усіх виплат, на які працівник має право
згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, встановлених
законодавством, зокрема й за час простою,
який мав місце не з вини працівника, незалежно
від того, чи було здійснене роботодавцем нарахування таких виплат.
Тобто навіть якщо підприємство не нараховувало працівникові якоїсь виплати (забуло,
неправильно було трактовано норму закону
тощо), а згодом працівник про це дізнається, він
має право вимагати виплати цієї суми з усіма
гарантіями щодо несвоєчасного розрахунку.
І на підтвердження цього можна навести як
приклад постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 23.03.2016 р. у справі
№ 2а-1485/11/267. Працівнику під час звільнення
не було враховано надбавку за вислугу років.
Суд постановив стягнути з роботодавця суму
цієї надбавки в розмірі 97,9 тис. грн, суму недоотриманої вихідної допомоги (обчислюється
із середньої зарплати) в розмірі 72,1 тис. грн,
і компенсації за несвоєчасно виплачені кошти з урахуванням індексу інфляції в розмірі
312,4 тис. грн.
Цифри шокують, звичайно, але йдеться про
доходи судді. Проте якщо працівник із прикладу, що ми розглядаємо, звільнився б у липні
2017 р., не доотримав би 80,50 грн індексації
й виявив би бажання отримати їх у липні 2018 р.
через суд, то підприємство заплатило б йому
7,81 грн компенсації та середню зарплату за
затримку розрахунку близько 50,00 тис. грн,
якщо середню заробітну плату обчислювати
із розрахунку мінімальної зарплати 3200 грн.
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МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 05.12.2005 р. № 06-4/165
Щодо застосування п. 10 Порядку № 100
(витяг)
<…>
Розглянемо умовний приклад, коли вчителю першої категорії з 15 липня 2005 р.
надається щорічна відпустка тривалістю 56 календарних днів. При цьому з 1 липня поточного року відбулось підвищення посадових окладів на 6,9 %.
При обчисленні середньої зарплати слід враховувати, що протягом розрахункового періоду,
липень 2004 р. – червень 2005 р., відбувалось
декілька підвищень заробітної плати працівників
бюджетної сфери відповідно до постанов КМУ.
Зокрема, з 1 вересня 2004 р. підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) відбулось на 15,6 %, з 1 січня 2005 р. — на 10,5 %,
з 1 квітня 2005 р. — на 10,7 %.
Отже, за умови, що зарплата вчителя першої категорії складається з посадового окладу,
розмір якого до 1 вересня 2004 р. становив
287 грн, нарахування середньої зарплати для
оплати часу щорічної відпустки провадиться
наступним чином:
1. Спочатку відповідно до п. 10 Порядку
прокоригуємо зарплату за період до підвищення окладів:
а) 287 грн × 2 міс. (липень – серпень 2004 р.) ×
× 1,156 × 1,105 × 1,107 × 1,069) = 574 грн × 1,51 =
= 866,74 грн;
б) 332 грн × 4 міс. (вересень – грудень 2004 р.) ×
× (1,105 × 1,107 × 1,069) = 1328 грн × 1,31 =
= 1739,68 грн;
в) 367 грн × 3 міс. (січень – березень 2005 р.) ×
× (1,107 × 1,069) = 1101 грн × 1,18 = 1299,18 грн;
г) 406 грн × 3 міс. (квітень – червень 2005 р.) ×
× 1,069 = 1302,04 грн.

Зарплата за липень 2004 – червень 2005 р.,
виходячи з якої провадитимуться розрахунки
середньої заробітної плати для оплати часу
щорічної відпустки, становить:
866,74 грн + 1739,68 грн + 1299,18 грн +
+ 1302,04 грн = 5207,64 грн.
2. Дізнаємося про кількість днів, на яку необхідно поділити фактичний заробіток:
365 к. дн. – 9 с. н. дн. = 356 к. дн.
3. Розраховуємо середньоденний заробіток
працівника:
5207,64 грн ÷ 356 к. дн. = 14,63 грн.
4. Зарплата за час щорічної відпустки становитиме:
14,63 грн × 56 к. дн. = 819,28 грн.
На госпрозрахункових підприємствах коригування зарплати провадиться з урахуванням
їх фінансових можливостей. Тобто зазначена
норма передбачає можливість госпрозрахункового підприємства у випадку скрутного фінансового стану дещо зменшити коефіцієнт
коригування, але не позбавляє ці підприємства
від коригування.
Наприклад, якщо підвищення тарифних
ставок на підприємстві відбулось вдвічі, але
підприємство не має можливості провести коригування середньої зарплати на коефіцієнт 2,
а може застосовуватись коефіцієнт 1,7; 1,5
тощо. У зазначеному випадку необхідно видати
наказ (розпорядження) по підприємству із зазначенням розміру коефіцієнта коригування.
Цей наказ (розпорядження) має погоджуватись
із профспілковим комітетом підприємства або
з іншим уповноваженим на представництво
трудового колективу органом. <…>

Начальник Юридичного управління 						

І. О. Тубелець
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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 — 8
Святкові дні — 01
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 9

40-годинному робочому тижні — 175,0
39-годинному робочому тижні — 171,6
36-годинному робочому тижні — 158,4

Серпень 2018 р.
7 серпня, вівторок
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за липень 2018 р.

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

20 серпня, понеділок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
липень 2018 р.

Закінчується строк подання до 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
(ф. № Д4 (місячна)) за липень 2018 р.

28 серпня, вівторок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску гірничими підприємствами
з доходу за липень 2018 р.

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

Під час підготовки використані матеріали систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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Ознаки видів доходів для заповнення ф. № 1ДФ
Ознака

101

101
101

102

106
157

126
169
143

146

146

159

160

Найменування

Заробітна плата
Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені)
платнику податку відповідно до умов трудового договору,
контракту, в т. ч. оплата перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності, крім частини зарплати, спрямованої
на рахунки фондів банківського управління
Суми вихідної допомоги при припиненні трудового
договору
Суми середнього заробітку мобілізованих працівників,
що обкладається ПДФО
Виплати за цивільно-правовими договорами
Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених)
платнику податку на підставі умов цивільно-правового
договору, крім частини таких доходів, спрямованих на рахунки
фондів банківського управління
Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду,
строкове володіння та/або користування
Дохід, виплачений самозайнятій особі
Допомога працівникам
Нецільова благодійна допомога, в т. ч. матеріальна, в сумі,
що перевищує 2470 грн на рік (для 2018 р.)
Нецільова благодійна допомога, в т. ч. матеріальна, в сумі
не вище 2470 грн на рік (для 2018 р.)
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються
як допомога на лікування та медичне обслуговування
платника податку за рахунок коштів благодійної
організації або його роботодавця
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються
як допомога на поховання платника податку за рахунок
коштів роботодавця в сумі до 4940 грн (для 2018 р.)
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються
як допомога на поховання платника податку будь-якою
фізичною особою, благодійною організацією, ПФУ,
фондами соцстрахування або профспілкою
Подарунки
Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот
і квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії
громадян та/або переможці змагань, конкурсів
Вартість подарунків (а також призів переможцям і призерам
спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує
930,75 грн у розрахунку на місяць у 2018 р., за винятком
грошових виплат у будь-якій сумі

Норма ПКУ

Підпункт 164.2.1

Підпункт 164.2.1
Підпункт 165.1.1

Підпункт 164.2.2

Підпункт 164.2.5
Підпункт 165.1.36,
ст. 177 і 178
Підпункт 170.7.3
Підпункт 170.7.3
Підпункт 165.1.19

Підпункт 165.1.22

Підпункт 165.1.22

Підпункт 165.1.38

Підпункт 165.1.39
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Ознака

Найменування

126

Вартість подарунків (а також призів переможцям і призерам
спортивних змагань), якщо їх вартість перевищує 930,75 грн
у розрахунку на місяць у 2018 р., за винятком грошових
виплат у будь-якій сумі1
Додаткові блага
Кошти, отримані платником податку на відрядження або під
звіт, у т. ч. надміру витрачені та не повернуті у встановлені
законодавством строки
Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, крім
випадків, передбачених ст. 165 ПКУ, в т. ч.:
— вартість використання житла за наявності умов, визначених
п. «а» пп. 164.2.17 ПКУ;
— вартість майна та харчування, безоплатно отриманого
платником податку, крім випадків, визначених ПКУ для
оподаткування прибутку підприємств;
— сума грошового або майнового відшкодування будь-яких
витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково
відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або
звільняються від оподаткування згідно з ПКУ;
— суми безповоротної фінансової допомоги (крім суми
процентів, умовно нарахованих на таку допомогу);
— сума боргу платника податку, анульованого (прощеного)
кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним
із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної
давності за недотримання умов, визначених п. «д»
пп. 164.2.17 ПКУ;
— вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг),
визначена за правилами звичайної ціни, а також сума знижки
звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально
призначена для такого платника податку
Одноразова допомога при виході на пенсію2
Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування,
у т. ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника
податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення,
які надаються його роботодавцем — платником податку на
прибуток безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки)
один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки
(розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної зарплати
на 1 січня податкового (звітного) року
Дивіденди
Дохід у вигляді дивідендів, крім реінвестованих
Дохід у вигляді дивідендів, що не змінюють пропорцій (часток)
участі (так звані реінвестовані дивіденди)
Інші доходи

118

126

126
156

109
142
127

1 Вся вартість подарунка оподатковується ПДФО, див. с. 7 цього номера журналу.
2 Код «126» рекомендує ДФСУ. Прийнятнішим вважаємо код 127 «Інші види доходів».

Норма ПКУ

Підпункт 165.1.39

Підпункти
164.2.11, 165.1.11
Підпункт 164.2.17

Підпункт 165.1.35

Підпункт 164.2.8
Підпункт 165.1.18
Підпункти
164.2.20, 165.1.49

