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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В одній із бухгалтерських груп
у соціальній мережівзяв участь в
обговоренні посту із закликом до
бухгалтерів подати Президенту
України петицію з вимогою скасувати зміни у звітності з ЄСВ, що
стосуються заповнення таблиці 5.
У ній, нагадаю, починаючи зі звітності за серпень слід вказувати
професійну назву роботи, її код
згідно з Класифікатором професій і назву посади відповідно до
запису в трудовій книжці.
Свій заклик автор аргументувала тим, що не бухгалтерська це
робота вишукувати коди в Класифікаторі професій. Мовляв, на підприємстві понад 100 працівників,
і бухгалтеру ніколи цим займатися, до того ж кадровика на підприємстві немає. Мій коментар, чому
досі автор не звернулася з вимогою скасувати трудові книжки,
в яких запис про роботу також має відповідати Класифікатору
професій, а код професійної назви роботи у штатному розписі
згідно з ним уже став усталеним реквізитом, був висміяний.
Щоправда, я так і не зрозумів, чому. Чому бухгалтер, який суміщає посаду кадровика, може зазначити у штатному розписі код
відповідно до Класифікатора професій, а також внести запис до
трудової книжки згідно з цим документом, а вказати ті ж самі
дані в таблиці 5 — ні? До того ж цю інформацію не потрібно
зазначати відразу щодо всіх працівників. Але бухгалтерам,
звичайно,видніше, як правильно та краще. Ми ж зі свого боку
зробили все можливе, щоб допомогти вам у цьому.
У серпні редакція журналу спільно з Пенсійним фондом
провела пряму телефонну лінію на тему заповнення звітності
з ЄСВ по-новому. Як ми й передбачали, запитання, що надійшли,
хоч і були різними за змістом, але серед них чітко виділялися
два типи: хто тепер має заповнювати таблицю 5: кадровик чи
бухгалтер? Як бути, якщо запис у трудовій книжці не відповідає
Класифікатору професій? Відповіді на них — на с. 21.
І хоча до 20 вересня вам буде не до цього, однак після не забудьте ознайомитися із змінами в роботі комісії із соціального
страхування (с. 73) та з новими правилами отримання «лікарняних» і «декретних», що набудуть чинності 1 жовтня (с. 79).
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямої лінії — 21082018
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Пільги в оподаткуванні аліментів і наданні податкової знижки
Закон України
від 03.07.2018 р.
№ 2477-VIII

Внесено зміни до пп. 165.1.14 ПКУ, згідно з якими від оподаткування
ПДФО звільнено аліменти, що виплачуються нерезидентом. До цього
від оподаткування звільнялися лише аліменти, що виплачувалися
резидентами згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням
сторін щодо суми. Також у новій редакції викладено пп. 166.3.3 ПКУ,
який визначає склад витрат, які дозволено включати до податкової
знижки (не плутати з податковою пільгою). Тепер до податкової
знижки можна включати «суму коштів, сплачених платником податку
на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної
середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для
компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника
податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення». Наприклад, закладами дошкільної освіти є ясла, ясла-садок, дитячий
садок, будинок дитини, дитячий будинок та ін.

Зміни в створенні фермерських господарств
Закон України
від 10.07.2018 р.
№ 2497-VIII

Законом передбачена можливість створення сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке організовується
фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського
господарства. Головою такого фермерського господарства є член
сім’ї, визначений таким договором (декларацією), який реєструється
як фізична особа — підприємець. Сімейним фермерським господарствам, які зареєстровані платниками єдиного податку IV групи
згідно із главою 1 розділу XIV ПКУ, надається додаткова фінансова
підтримка через механізм доплати ЄСВ на користь застрахованих
осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства. Крім
того, ПКУ доповнено новим пп. 168.4.9, яким встановлено, що
суми ПДФО, нараховані податковим агентом з доходів за здавання
фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних
ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених
в натурі (на місцевості), сплачуються таким податковим агентом до
відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди
(суборенди, емфітевзису).
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Нове Положення про комісію соцстраху
Постанова
від 19.07.2018 р. № 13

У новій редакції викладено Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Коментар до документа — на с. 73 цього номера журналу
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Новий порядок отримання «лікарняних»
З 01.10.2018 р. змінюється порядок заповнення та подання заявирозрахунку до ФСС, оскільки з цієї дати набирає чинності новий
Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за
рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
Коментар до документа — на с. 79 цього номера журналу

Новий порядок призначення страхових виплат
Постанова
від 19.07.2018 р. № 11

Затверджено новий Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, який набере чинності з 01.10.2018 р. Він
поширюється на потерпілих від нещасного випадку на виробництві та/
або професійного захворювання та осіб, які мають право на страхові
виплати в разі втрати годувальника. Детальніше — в наступному
номері журналу «Заробітна плата».

Списання боргів перед ФСС
Постанова
від 19.07.2018 р. № 17

Затверджено Порядок списання Фондом соціального страхування
України безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових
коштів, який набирає чинності з дня його оприлюднення. Йдеться
про списання:
• страхових внесків, нарахованих відповідно до законодавства,
чинного до 01.01.2011 р., у т. ч. строк сплати яких не настав на
01.01.2011 р., та недоїмки зі сплати страхових внесків;
• пені, нарахованої за порушення встановленого порядку сплати
страхових внесків і за порушення встановленого порядку використання коштів Фонду;
• штрафів за недотримання законодавства про соціальне
страхування;
• сум не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за
соціальним страхуванням.
Списанню підлягає безнадійна дебіторська заборгованість, що не
може бути стягнута із страхувальника, у разі визнання страхувальника банкрутом, спливу терміну позовної давності, припинення
страхувальника тощо (п. 4 Порядку).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Неістотні недоліки в документах
Наказ від 20.06.2018 р.
№ 565

Приведено у відповідність до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом від 24.05.1995 р. № 88. Пункт
2.4 глави 2 Положення доповнено новим абзацом, яким визначено,
що неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської
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операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості
ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської
операції, та містять відомості про дату складання документа, назву
підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг
господарської операції тощо.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Оформлення зміни статусу «сумісництво – основне місце»
Лист від 18.10.2017 р.
№ 446/0/22-17/134

На думку Мінсоцполітики, якщо працівник залишиться працювати
на тій самій посаді в межах підприємства, переведення з роботи
за сумісництвом на роботу за основним місцем роботи в розумінні
ст. 32 КЗпП не може бути застосовано. У такому випадку працівника
доцільно звільнити з посади за сумісництвом, а потім прийняти на
основне місце роботи за новим трудовим договором, враховуючи
вимоги ст. 24 КЗпП. Додамо, що редакція дотримувалася саме такої
думки — див. статтю «Сумісництво – основне місце роботи: переведення чи звільнення» в журналі «Заробітна плата» № 11/2016, с.
45. Нагадаємо також, що починаючи із серпня в таблиці 5 звітності
з ЄСВ слід вказувати про переведення працівників.

Переведення та збереження середнього заробітку
Лист від 11.07.2018 р.
№ 275/0/22-18

Посилаючись на п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику застосування судами законодавства про оплату
праці» від 24.12.1999 р. № 13, Мінсоцполітики повідомляє, що за
працівником, переведеним на нижчеоплачувану роботу відповідно
до ст. 114 КЗпП, середній заробіток зберігається протягом двох
тижнів з дня переведення і в тому разі, коли переведення мало
місце з ініціативи самого працівника. На підставі чого ВСУ дійшов
такого висновку — невідомо. Адже в ст. 31 КЗпП зазначено, що
роботодавець не має права вимагати від працівника виконання
роботи, не обумовленої трудовим договором. А тому ст. 32 КЗпП
визначено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві допускається лише за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених ст. 33 цього Кодексу, та в інших випадках,
визначених законодавством. Тож логічно, що якщо переведення
відбувається за ініціативою роботодавця, то інтереси працівника,
навіть якщо він і погоджується, мають бути якось захищені. Якщо
ж працівник сам вирішує перейти на нижчеоплачувану роботу, то
чому роботодавець має йому додатково оплачувати два тижні за
середньою зарплатою?

Подвоєння доплат за роботу вночі
Лист від 11.07.2018 р.
№ 1217/0/101-18/28

Роз’яснюється, що якщо працівник виконує роботу в нічний чи
вечірній час у святковий день, то йому мають нарахувати доплати без подвоєння, на загальних підставах. Додамо, що доплата за роботу вночі передбачена КЗпП, а за роботу у вечірній
час — ні.
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Виплата матеріальної допомоги до відпустки
Лист від 12.06.2018 р.
№ 1006/0/101-18

Розглядаючи питання виплати посадовим особам місцевого самоврядування допомоги для оздоровлення в разі поділу щорічної
основної відпустки на частини, Мінсоцполітики роз’яснило, що
в разі поділу щорічної основної відпустки на частини допомога
для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати
виплачується за заявою працівника раз на рік у разі надання
будь-якої з частин щорічної основної відпустки. Якщо допомога
для оздоровлення була виплачена до частини щорічної основної
відпустки, то підстав для виплати допомоги до другої частини цієї
відпустки немає незалежно від часу її надання. Звертаємо увагу,
що небюджетні підприємства, установи й організації самостійно
вирішують питання виплат працівникам матеріальної допомоги
і за власними рішеннями можуть виплачувати її кілька разів на рік,
ділити на частини кратно дням відпусток тощо.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Ведення касової книги відокремленим (структурним) підрозділом
Індивідуальна податкова
консультація
від 26.07.2018 р.
№ 3288/6/99-99-14-0501-15/ІПК

Повідомляється, що касова книга не використовується, якщо на
відокремлених підрозділах установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, здійснення
обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень проводиться
на підставі даних розрахункових документів шляхом формування
та друку фіскальних звітних чеків та їх підклеювання до відповідних
сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.
Тож якщо інкасація проводиться інкасаторською службою банку
з підрозділів-магазинів, то в касовій книзі головного підприємства такі
операції не відображаються. Додамо, що це твердження справедливе, якщо з каси відокремлених підрозділів установ/підприємств, які
проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО,
готівка не видається на інші цілі (зарплата, закупівля ТМЦ тощо).

Реквізит «№ з/п» касових ордерів
Індивідуальна податкова
консультація
від 16.07.2018 р.
№ 3117/6/99-99-14-05-0115/ІПК

Роз’яснюється порядок заповнення реквізиту «№ з/п» прибуткових
та видаткових касових ордерів. На думку ДФСУ, у цій графі зазначається номер за порядком запису, в кожному окремому прибутковому та видатковому касовому ордері. При цьому вказується, що
відповідальності за неправильне зазначення номера за порядком
графи «№ з/п» прибуткових та видаткових касових ордерів чинним
законодавством не передбачено.

Оподаткування допомоги на лікування
Індивідуальна податкова
консультація
від 10.07.2018 р.
№ 3055/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Після аналізу низки норм ПКУ ДФСУ дійшла висновку, що кошти, надані юридичною особою (роботодавцем) фізичній особі (працівнику)
як допомога на лікування за кордоном, не оподатковуються ПДФО
та ВЗ за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних
із наданням зазначеної допомоги, і наводить перелік можливих документів, які це підтверджують. На тему оподаткування матеріальної
дороги див. статтю на с. 61 цього номера журналу «Заробітна плата».

№9 (146) вересень 2018

Пряма

ПРяма телефонна лінія

телефонна лінія

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

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

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

Звільнення матері дитини
з інвалідністю
Жінка, яка має на утриманні дитину
з інвалідністю, працевлаштована
на роботу в державну установу,
але вона не в повному обсязі виконує свої
обов’язки згідно з посадовою інструкцією.
За якою статтею можна її звільнити?
Зрозуміло, що працівник, який не
повністю виконує свої посадові
обов’язки, не задовольняє роботодавця, тож це спонукає його звільнити таку
особу. Якщо таке звільнення може відбутися,
то лише за ініціативою роботодавця, що
передбачено ст. 40, 41 КЗпП.
Однак зауважимо, що таку категорію осіб,
як матері, які мають дитину з інвалідністю,
з ініціативи роботодавця звільнити не можна.
Варто зазначити, що в частині третій ст. 184

КЗпП йдеться не просто про матір, яка має
дитину з інвалідністю, йдеться про одиноку матір, яка має таку дитину. Тож перед
прийняттям рішення про звільнення такої
жінки необхідно визначитися з її статусом.
Якщо він буде підтверджений, то звільнення
за ініціативою роботодавця неможливе,
у зв’язку з чим необхідно буде посилатися
на інші норми законодавства.
Зверніть увагу, що в разі повної ліквідації підприємства звільнення такої особи
допускається, але з обов’язковим працевлаштуванням.
Тож якщо в описуваній ситуації йдеться
про одиноку матір з дитиною з інвалідністю, звільнення (якщо все ж постане така
потреба) слід обґрунтувати не тільки із
законодавчої точки зору, а й застосувати
психологічні методи впливу. Тобто перед
прийняттям рішення необхідно провести
з жінкою бесіду, зрозуміти, що впливає на
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неможливість виконувати обов’язки, і лише
після цього приймати рішення про необхідність звільнити таку особу.
Якщо роботодавець не знайде іншого варіанта, крім звільнення працівника, можна,
наприклад, застосувати частини третю –
четверту ст. 32 КЗпП, тобто змінити для
жінки істотні умови праці. Обов’язковою
умовою при цьому будуть зміни в організації
виробництва та праці. Пунктом 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів»
від 06.11.1992 р. № 9 (далі — Постанова
№ 9) установлено, що зміною в організації
виробництва та праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм
організації праці, у т. ч. перехід на бригадну
або на індивідуальну форму, впровадження
передових методів, технологій тощо.
Зміна істотних умов праці без згоди працівника допускається тільки у вищеописаних
випадках. Отже, у разі запровадження змін
в організації виробництва та праці роботодавець має право без згоди працівника
змінювати системи та розміри оплати праці,
зменшувати надані пільги, змінювати режим
роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, суміщення професій,
змінювати розряди та найменування посад
тощо.
У ситуації, викладеній у запитанні, для
посади такої працівниці можна змінити розмір оплати праці. Нагадуємо, що це можливо
лише в разі запровадження змін в організації
виробництва та праці. Але й такий варіант
потребує часу. Попередити її можна не пізніше ніж за два місяці до введення таких
змін. Отримавши попередження, працівниця може відмовитися від продовження роботи у зв’язку зі змінами істотних умов праці.
У такому разі, після закінчення двомісячного
строку, її можна буде звільнити на підставі п. 6
ст. 36 КЗпП. Зауважимо, що таке звільнення
не вважається звільненням за ініціативою
роботодавця, а отже, норма ст. 184 КЗпП
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щодо заборони звільнення в цьому разі не
застосовується.
Також якщо дитина з інвалідністю живе
в повній сім’ї та статус жінки як «одинокої
матері» не підтверджено, роботодавець має
право її звільнити за п. 3 ст. 40 КЗпП. Звичайно ж, таке звільнення має відбуватися із
дотриманням усіх правил.
Першою умовою застосування цієї підстави для звільнення є систематичне невиконання працівником своїх обов’язків.
Отже, розірвання трудового договору в таких випадках можливе лише тоді, коли до
працівника раніше застосовувалися заходи
дисциплінарного стягнення. При цьому, як
зазначається в п. 23 Постанови № 9, слід
враховувати ті заходи дисциплінарного
стягнення, що встановлені чинним законодавством і не втратили юридичної сили
за давністю або внаслідок дострокового
зняття.
Другою умовою звільнення працівника
в ситуації, що розглядається, є невиконання
або неналежне виконання ним обов’язків
без поважних причин. Це означає, що в діях
працівника має вбачатися вина у вигляді
умислу або необережності. Тобто не можна
говорити про наявність вини і, відповідно,
відсутність поважних причин, якщо працівник допустив дисциплінарне порушення
внаслідок недостатньої кваліфікації, хвороби (навіть не підтвердженої документом
медичного закладу), у стані крайньої необхідності або в результаті інших обставин, що
не залежали від його волі.

Надання «дитячої» відпустки
під час відпустки для догляду
за дитиною
Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за першою дитиною, народила другу дитину. Чи
має вона право на соціальну відпустку
в поточному році?
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Надання додаткової відпустки регулює ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон про відпустки). Відповідно
до викладеної ситуації жінці, яка працює та
має двох або більше дітей віком до 15 років,
щорічно має надаватися додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних
днів без урахування святкових і неробочих
днів (ст. 73 КЗпП). Під словом «щорічно»
не слід розуміти, що ця соціальна відпустка
надається та розраховується як і щорічна,
тобто за робочий рік. Додаткова відпустка,
що надається працівникам, які мають дітей,
не належить до щорічних, а тому надається
в будь-який час протягом календарного року
незалежно від відпрацьованого часу та дати
народження дитини — до чи після. Проте якщо
звернути увагу на формулювання «жінці, яка
працює», то з нього можна зробити висновок,
що для отримання такої відпустки жінці недостатньо мати двох або більше дітей віком
до 15 років, вона ще й повинна працювати,
а отже, фактично виконувати свої трудові
обов’язки. Та оскільки перебуваючи чи то у
відпустці для догляду за дитиною чи у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами
вона жодного дня їх не виконувала, права
на додаткову соціальну відпустку відповідно
до ст. 19 Закону про відпустки за поточний
рік вона не має.

Код за КП для посади директора
Який із кодів відповідно до Класифікатора професій має бути вказано
у штатному розписі для директора
підприємства?
Зрозуміло, що назву посади керівника необхідно обирати зважаючи на
найменування підприємства. Вона
має бути зазначена в статуті підприємства
та правильно відображена в наказі про призначення його керівника.
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З огляду на зазначене, в Національному
класифікаторі України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП) запропоновано перелік посад, які можна обрати для
директора підприємства. Зрозуміло, що код
посади залежатиме від галузевої належності
підприємства. Наведемо кілька прикладів.
Отже, якщо підприємство займається
спортивною діяльністю, посада матиме найменування «Директор (інший керівник)
підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості» із кодом
КП 1210.1.
Якщо підбиратиметься посада для керівника вищого навчального (професійного
навчально-виховного) закладу, слід обрати
посаду з найменуванням «Директор (ректор,
начальник) вищого навчального закладу
(технікуму, коледжу, інституту, академії,
університету і т. ін.) або «Директор (начальник) закладу (професійно-технічного
училища, професійного училища і т. ін.)
з кодом КП 1210.1.
Для керівників театру, видавництва, певної дослідної, конструкторської або проектної
організації бібліотеки — посади «Директор
театру — художній керівник (генеральний
директор театру — художній керівник), «Директор видавництва», «Директор (начальник)
організації (дослідної, конструкторської,
проектної)» з однаковим кодом КП 1210.1,
або «Директор бібліотеки» з кодом КП 1237.2.
Також КП передбачена посада «Директор
(начальник, інший керівник) підприємства»
з кодом КП 1210.1, яка не віднесена до жодної специфіки та належності, а тому може
використовуватися в разі, якщо в переліку,
що визначений КП, немає жодної посади,
яка може бути застосована відповідним підприємством.
Окрім цього, варто зауважити, що КП
також запропоновано інший перелік посад
із першочерговим найменуванням посади
«Директор». Це посади, які застосовуються на так званих «малих» підприємствах.
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Відповідно до частини третьої п. 3 ст. 55
Господарського кодексу України суб’єктами
малого підприємництва є, зокрема, юридичні особи — суб’єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід
від будь-якої діяльності не перевищує суму,
еквівалентну 10 млн євро.
Тож якщо підприємство налічує менше 50
осіб, залежно від специфіки його діяльності
обрана посада керівника такого підприємства
може мати найменування:
• «Директор (керівник) малого будівельного підприємства» (код КП 1313), якщо
підприємство займається будівництвом;
• «Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)» (код
КП 1316), якщо підприємство займається
транспортною чи складською діяльністю;
• «Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного» (код КП 1312,
якщо підприємство пов’язане із гірничодобувною діяльністю;
• «Директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського» (код КП
1311), якщо діяльність стосується сільського
господарства та пов’язаних з ним послуг;
• «Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)» (код КП 1312),
якщо діяльність пов’язана з промисловістю;
• «Директор (керівник) малої торговельної фірми» (код КП 1314), якщо підприємство займається торгівлею чи громадським
харчуванням;
• «Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти,
культури і т. ін.)» (код КП 1319), якщо підприємство зайняте поширенням культури,
мистецтва, освіти, здоров’я тощо.
Тож на сьогодні КП містить значний список
керівних посад із деталізованими їх найменуваннями, тому за потреби працівники відділу
кадрів завжди зможуть обрати необхідну.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Надання «дитячої» відпустки
сумісниці
Чи має право на соціальну відпустку
жінка, яка уклала трудовий договір
за сумісництвом цього року, але
за основним місцем роботи перебуває
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
Перебування працівниці на основному
місці роботи у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку не позбавляє її права на роботу
за сумісництвом як на тому ж підприємстві,
де надано відпустку для догляду за дитиною,
так і на іншому.
Згідно зі ст. 21 КЗпП працівник має право
реалізувати свої здібності до продуктивної та
творчої праці шляхом укладення трудового
договору на одному або одночасно на декількох підприємствах. Тобто він може укласти
ще один трудовий договір за сумісництвом
(внутрішнім або зовнішнім).
Слід пам’ятати, що сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної
роботи, у вільний від основної роботи час
іншої роботи на умовах трудового договору.
Оскільки працівниця перебуває у відпустці
для догляду за дитиною та фактично є вільною від основної роботи, можна помилково
вважати, що вона має змогу працювати
вісім годин на день. Проте, як відомо, для
сумісників, які працюють на державних підприємствах, законодавством встановлено
межу тривалості робочого часу — не більше
чотирьох годин на день і повного робочого
дня у вихідний. Загальна тривалість роботи
за сумісництвом протягом місяця не може
перевищувати половини місячної норми
робочого часу (п. 2 постанови КМУ «Про
роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій»
від 03.04.1993 р. № 245). Але такі умови
роботи поширюються лише на працівників
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державних підприємств, тому працівники
підприємств недержавної форми власності
можуть працювати за сумісництвом понад
визначену п. 2 вказаної постанови норму
робочого часу, якщо певні обмеження не
встановлено колективним або трудовим
договором.
Водночас слід наголосити, що відповідно до ст. 18 Закону про відпустки жінка або
інша особа за власним бажанням у період
перебування у відпустці для догляду за дитиною може працювати на умовах неповного
робочого часу або вдома. Це правило є непорушним ані щодо основного місця роботи, ані стосовно роботи за сумісництвом.
Тому умова неповного робочого часу має
залишатися незмінною. Тобто працівниця
може працювати як сім годин на день, так
і одну годину на тиждень, але в жодному
разі не вісім годин на день, тобто 40 годин
на тиждень.
Окрім цього, зауважимо, що жодним нормативно-правовим актом не визначено, де
саме жінка або інша особа, яка перебуває
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право працювати на умовах неповного робочого часу.
Вимоги щодо встановлення неповного робочого часу обумовлені ст. 56 КЗпП,
в частині третій якої вказано, що робота на
умовах неповного робочого часу не тягне
за собою жодних обмежень обсягу трудових
прав працівників.
Для надання додаткової відпустки слід
керуватися ст. 19 Закону про відпустки.
Проте для її отримання жінці недостатньо
мати двох або більше дітей віком до 15 років чи бути одинокою матір’ю тощо, вона
повинна працювати, а отже, виконувати
свої трудові обов’язки. І якщо ці вимоги дотримані, працівниця, яка в період відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку працює за сумісництвом на
умовах неповного робочого часу, має право
на отримання такої відпустки.
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Право на неї в працівниці виникло в той
рік, коли вона працевлаштувалася на роботу за сумісництвом. Оскільки додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, не
належить до щорічних відпусток і надається
в будь-який час протягом календарно-го
року незалежно від відпрацьованого часу
та дати народження дитини — до чи після,
використати її працівниця може будь-коли.
Нагадаємо, що для отримання такої відпустки працівниця має надати беззастережні
докази, які будуть підставою для її надання
(свідоцтво про народження дитини, довідка
медико-соціальної експертної комісії, ухвала
суду (постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення
аліментів), рішення суду про позбавлення
відповідача батьківських прав, акт соціально-побутової комісії підприємства тощо)
залежно від статусу працівниці.
Варто додати, що Міністерство соціальної
політики України в листі від 05.08.2016 р.
№ 438/13/116-16 також роз’яснювало, що
оскільки на роботі за сумісництвом працівник
має право і на соціальні відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами і для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку,
підстав для ненадання працівникам-сумісникам соціальної відпустки за ст. 19 Закону
про відпустки не вбачається.
Нагадаємо також, що відповідно до п. 10
Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р.
№ 1751, допомога при народженні дитини, яка народилася після 30.06.2014 р.,
надається в розмірі 41 280 грн. Виплата
цієї допомоги здійснюється одноразово
в сумі 10 320 грн, решта суми допомоги
виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами. Виплата цієї допомоги в разі виходу матері на роботу,
в т. ч. за сумісництвом на неповний робочий час, не припиняється та не обмежується.
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На ваші запитання відповідає Євгенія РАКОЧА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Дата видання наказу
про преміювання
Частина працівників підприємства
працювали відповідно до графіків
роботи 28–30 червня, тобто під час
вихідних днів. Положенням про преміювання передбачено щомісячне преміювання всіх працівників підприємства
залежно від фактично відпрацьованого
ними часу. Коли потрібно нарахувати премії за роботу у вихідні дні, якщо бухгалтерія 28–30 червня не працювала? Якщо
наказ про нарахування премії за червень
видано 02.07.2018 р., до якого місяця слід
відносити витрати?
Питання, до якого періоду відносити
витрати на преміювання працівників,
потрібно розглядати з погляду бухгалтерського та податкового обліку. Розпочнемо
з податкового обліку.
Згідно з п. 134.1.1 ПКУ об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається
на основі фінансового результату, вказаного
у фінансовій звітності. Такий фінансовий
результат коригується на різниці, що виникають згідно з ПКУ. Преміювання не є
випадком, коли виникають податкові різниці,
тому поставлене запитання слід розглядати
з точки зору бухгалтерського обліку.
Правила ведення бухгалтерського обліку
в Україні визначені положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV (далі — Закон № 996).
Засади формування в бухгалтерському
обліку інформації про витрати визначені

в П(С)БУ 16 «Витрати». Пунктом 7 П(С)БУ
встановлено, що витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здійснені. Аналогічна норма
міститься і в Законі № 996. Так, у п. 5 ст. 9
Закону № 996 зазначено, що господарські
операції повинні відображатися в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Щодо наведеного запитання, то преміювання працівників за наслідками роботи у
червні безпосередньо відноситься до червня як з точки зору періоду, в якому вони
були здійснені, так і з точки зору доходів,
для отримання яких вони здійснені. Інших
тлумачень в цьому випадку бути не може.
Можуть виникнути сумніви лише щодо
підтвердження витрат на преміювання первинними документами: з одного боку, видати
наказ про преміювання 30 червня неможливо у зв’язку з відсутністю директора та
працівників бухгалтерії на роботі, а з іншого,
наказ, виданий 2 липня, не є підставою для
відображення витрат у червні.
З’ясуємо питання щодо первинних документів з обліку праці. Типові форми первинної
облікової документації зі статистики праці
затверджені наказом Держкомстату України
від 05.12.2008 р. № 489. До первинних документів з праці належать:
• табель обліку використання робочого
часу типової форми № П-5;
• розрахунково-платіжна відомість працівника типової форми № П-6;
• розрахунково-платіжна відомість (зведена) типової форми № П-7.
Як бачимо, наказу (директора) в цьому
переліку немає, оскільки за своєю суттю
наказ є розпорядчим документом, а не документом первинного обліку.
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Зважаючи на наведене, можна зробити
висновок:
• наказ є розпорядженням на розрахунок премій;
• табель використання робочого часу
є основою для обчислення премій;
• основою для відображення витрат
у бухобліку є розрахунково-платіжна відомість.
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Отже, документи мають бути датовані:
• наказ — 27 червня або раніше1;
• табель обліку використання робочого
часу та розрахунково-платіжна відомість —
30 червня.
Для підтвердження зв’язку між витратами на премії та податком на прибуток можливість преміювання працівників має бути
передбачена в положенні про преміювання.

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

Нарахування ЄСВ на премію
працівниці, яка перебуває
у відпустці для догляду
за дитиною
До ювілею компанії, за умовами
колективного договору, всім працівникам, у т. ч. працівниці, яка
перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, виплатили премію по 1000,00 грн.
Чи потрібно та з якої суми (з мінімальної
зарплати чи з фактичної суми премії)
нараховувати ЄСВ для такої працівниці?
Відповідно до абзацу першого п. 1
частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ
у роботодавців базою нарахування
ЄСВ є суми нарахованої найманим працівни-

кам заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні й компенсаційні
виплати.
Перебуваючи у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного
віку, жінка залишається працівницею підприємства, тому премія, виплачена їй разом
з іншими працівниками до ювілею компанії за умовами колективного договору, є заохочувальною виплатою, яка згідно з пп. 2.3.2
Інструкції зі статистики зарплати входить
до складу заробітної плати. Це означає, що
сума премії, виплаченої працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, включається
до бази нарахування ЄСВ.
З метою нарахування ЄСВ дохід у вигляді
заробітної плати порівнюється з мінімаль-

1 Додамо: не слід забувати, що бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на такому принципі, як превалювання сутності над формою — операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи
з юридичної форми. Звичайно, це не означає, що, скажімо, у грудні можна провести документи за січень як витрати
січня, але цей принцип цілком можна застосувати в нашому випадку. До уваги варто взяти також таке поняття, як події після дати балансу. І за аналогією зі складанням фінансової звітності можна таки витрати за наказом, датованим
2 липня, включити до витрат червня, позаяк 2 липня відбуватиметься нарахування й основної зарплати. (Прим. ред.)
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ною базою справляння ЄСВ — розміром
мінімальної зарплати. Зважаючи на зміст
запитання, за звітний місяць працівниці було
нараховано лише премію, інших нарахувань
не було, тож із мінімальною зарплатою слід
порівнювати лише суму премії.
У випадку, що розглядається, сума премії
(1000,00 грн) менша за розмір мінімальної
зарплати (3723,00 грн), а отже, суму ЄСВ слід
розраховувати як добуток чинного розміру
мінімальної зарплати та ставки ЄСВ (абзац другий частини п’ятої ст. 8 Закону про
ЄСВ). Тобто нарахувавши на премію в розмірі 1000,00 грн ЄСВ у сумі 220,00 грн
(1000,00 грн × 22 %), необхідно зробити так
звану «дотяжку» ЄСВ на суму різниці в розмірі 599,06 грн: (3723,00 – 1000) × 22 %.
Зауважимо, що це правило не поширюється на працівників-сумісників: для них ЄСВ
нараховують на визначену базу незалежно
від її розміру (абзац третій частини п’ятої
ст. 8 Закону про ЄСВ). Тому якщо працівниця є зовнішнім сумісником, то ЄСВ слід
нараховувати на суму премії.

Розрахунок тривалості щорічної
відпустки, яка надається перед
«декретною» відпусткою
Працівниця, яку було прийнято
на роботу 17.07.2017 р., у березні
2018 р. використала 14 календарних днів відпустки за відпрацьований час.
З 15.08.2018 р. вона йде у відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами й бажає перед
нею взяти ще й щорічну відпустку. Скільки
днів щорічної відпустки слід їй надати:
лише за фактично відпрацьований час
з урахуванням уже використаної частини
чи ще одну відпустку повної тривалості,
оскільки в неї пішов вже другий рік роботи?
Для жінок, які планують піти у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, ст. 180 КЗпП та ст. 10 Закону
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про відпустки передбачені спеціальні правила надання щорічних відпусток, зокрема:
• за бажанням жінки щорічна відпустка
надається в зручний для неї час перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами
або після неї (п. 3 частини 13 ст. 10 Закону
про відпустки);
• у перший рік роботи на підприємстві
жінка має право перед відпусткою у зв’язку
з вагітністю та пологами або після неї взяти
щорічну відпустку повної тривалості до настання 6-місячного терміну безперервної
роботи (п. 1 частини сьомої ст. 10 Закону
про відпустки);
• роботодавець зобов’язаний за заявою
жінки приєднати до відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами щорічні відпустки
(основну та додаткову) незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому
році (ст. 180 КЗпП).
Отже, законодавство дає змогу надавати
вагітним жінкам щорічні відпустки повної
тривалості незалежно від того, скільки часу
відпрацьовано ними в перший та наступний
роки роботи.
Зі змісту запитання зрозуміло, що жінка
відпрацювала на підприємстві вже більше
одного робочого року. Тому, зважаючи на
наведені норми, їй перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами можна надати
дві щорічні відпустки повної тривалості:
першу — за робочий рік з 17.07.2017 р. по
16.07.2018 р., частину якої було використано
в березні 2018 р., та другу — за робочий рік
з 17.07.2018 р. до 16.07.2019 р.
Тривалість першої відпустки (за робочий
рік з 17.07.2017 р. по 16.07.2018 р.) обчислити
нескладно: необхідно відняти від загальної
кількості належних цій працівниці днів щорічної відпустки 14 використаних днів.
Другу відпустку повної тривалості жінка
ще не «заробила». Якщо підрахувати, то в неї
в другому робочому році стаж роботи, який
дає право на щорічну відпустку, становить
приблизно п’ять місяців (майже місяць до
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декретної відпустки плюс відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами тривалістю 126
календарних днів). Припускаючи, що загальна тривалість щорічної відпустки для
цієї жінки становить 24 календарних дні
за весь рік, за п’ять відпрацьованих місяців їй належить 10 календарних днів відпустки.
У разі якщо жінці за другий робочий рік
буде надано щорічну відпустку повної тривалості, то після виходу з декретної відпустки
їй доведеться досить довго працювати без
відпочинку. Пояснюється це тим, що до стажу, який дає право на щорічну відпустку, не
включаються періоди відпусток для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (п. 3 частини першої ст. 82 КЗпП, п. 3
частини першої ст. 9 Закону про відпустки)
та шестирічного віку (п. 4 частини першої
ст. 82 КЗпП, п. 4 частини першої ст. 9 Закону
про відпустки). Тобто за ці роки жінці не
надаватиметься щорічна відпустка.
Тому найбільш оптимальний варіант —
надати жінці за другий робочий рік щорічну
відпустку такої тривалості, яку вона фактично заробила (тобто до дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами).
Але в будь-якому випадку варто все пояснити
жінці, щоб вона самостійно визначилася
з тривалістю відпустки й потім не мала претензій до кадрової служби. Слід також враховувати можливе звільнення працівниці.

Відмова у відпустці на час
вступу дитини працівника
до ВНЗ
Працівник, дитина якого вступає до
ВНЗ, подав заяву про надання йому
на цей час щорічної відпустки, але
керівник підприємства відмовив йому,
посилаючись на те, що дитина вступає
до навчального закладу в тому ж самому
місті. Чи правомірні в такому випадку дії
керівника?
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Частиною восьмою ст. 10 Закону про
відпустки передбачено, що працівникам, діти яких віком до 18 років
вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням
надається щорічна відпустка або її частина
(не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування
навчального закладу і у зворотному напрямі.
За наявності двох і більше дітей зазначеного
віку така відпустка надається окремо для
супроводження кожної дитини.
Також згідно з п. 17 частини першої ст. 25
Закону про відпустки працівникам, діти
яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій
місцевості, в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної
плати тривалістю 12 календарних днів без
урахування часу, необхідного для проїзду
до місцезнаходження навчального закладу
та у зворотному напрямі.
Як бачимо, за обома нормами в роботодавця виникає обов’язок надати працівнику відпустку (щорічну або без збереження
зарплати) на час вступу його дитини (дітей),
тільки якщо одночасно виконуються дві
умови: вік дитини не перевищує 18 років
і навчальний заклад розташований в іншій
місцевості.
У ситуації, що розглядається, вік дитини
працівника невідомий, але відомо, що вона
вступає до навчального закладу в тому ж
самому місті, а отже, одна умова вже не виконується. Зважаючи на це, роботодавець не
зобов’язаний надавати такому працівнику
відпустку на час вступу його дитини.
Ще один момент: у запитанні зазначено,
що працівник подав заяву про надання йому
на цей час щорічної відпустки, і керівник
не погоджується її надати. Можливо, він змінить своє рішення, якщо працівник подасть
заяву про надання йому на час вступу дитини відпустки без збереження заробітної
плати.
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Виплата працівникам авансу
під час простою
У період тимчасового простою на
підприємстві здійснюються щомісячні нарахування працівникам заробітної плати в розмірі 2/3 тарифної ставки (посадового окладу). Чи потрібно згідно
із законодавством нараховувати та виплачувати працівникам аванс під час простою?
Зауважимо, що в законодавстві питання виплати авансу під час простою
не прописано, тому неможливо надати чітку відповідь на це запитання з посиланням на конкретні норми, передбачені для такого випадку. Але спробуємо все
з’ясувати зважаючи на загальні норми, що
регулюють виплату заробітної плати.
Частиною першою ст. 115 КЗпП та частиною першою ст. 24 Закону про оплату
праці визначено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно, в робочі дні, в строки, встановлені трудовим чи
колективним договором або іншим нормативним актом роботодавця, погодженим із
виборним органом первинної профспілкової організації/іншим уповноваженим на
представництво трудового колективу органом (а в разі відсутності таких органів —
представниками, обраними трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць
через проміжок часу, що не перевищує 16
календарних днів, та не пізніше семи днів
після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Якщо день виплати збігається
з вихідним, святковим або неробочим днем,
заробітна плата виплачується напередодні
(частина друга ст. 115 КЗпП, частина друга
ст. 24 Закону про оплату праці).
Розмір авансу (заробітної плати за першу половину місяця) визначається також
трудовим чи колективним договором або
іншим внутрішнім нормативним докумен-
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том, але він не може бути менше оплати за
фактично відпрацьований час, виходячи із
розрахунку тарифної ставки (посадового
окладу) працівника (частина третя ст. 115
КЗпП, частина третя ст. 24 Закону про оплату праці). Роботодавець, за погодженням
з представницьким органом, може встановити, що під час виплати заробітної плати
за першу половину місяця, окрім оплати
праці за фактично відпрацьований час із
розрахунку тарифної ставки (посадового
окладу), працівникам також нараховуються
та виплачуються й інші, передбачені трудовим чи колективним договором, виплати:
надбавки, доплати, премії, компенсації тощо,
пропорційно кількості робочого часу в першій половині місяця, а решта нарахованих
сум виплачується за другу половину місяця.
У разі якщо простій відбувається не
з вини працівника, то незважаючи на те
що години простою не є відпрацьованим
часом, законодавство зобов’язує роботодавця
компенсувати працівнику (працівникам)
втрату заробітку за цей період в розмірі 2/3
тарифної ставки чи посадового окладу. Сума
такої компенсації належить до додаткової
заробітної плати (пп. 2.2.12 Інструкції зі
статистики зарплати), що, своєю чергою,
вказує на те, що під час простою працівники
отримують також заробітну плату, тільки
в меншому розмірі.
Тому, на нашу думку, факт простою не
повинен впливати на строки виплати заробітної плати, і роботодавець має виплачувати
зарплату двічі на місяць усім працівникам,
у т. ч. тим, яким встановлено простій.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 34 КЗпП
у разі простою працівники можуть бути
переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу
на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше
підприємство, в установу, організацію, але
в тій самій місцевості на строк до одного
місяця.
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На ваші запитання відповідає Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заробітна плата»

Посада, вказана в трудовій
книжці, не відповідає
Класифікатору професій
Як бути, якщо працівницю було
прийнято на роботу 15 років тому
і тепер назва її посади, вказана
в трудовій книжці, не відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010? Як її
відобразити в таблиці 5 звітності з ЄСВ?
Передусім слід зазначити, що зміна
форми таблиці 5 звітності з ЄСВ не
передбачає відображення в ній інформації про професійні назви робіт працівників, які вже працюють на підприємстві.
Інформацію про таку працівницю слід буде
вказати в таблиці 5, якщо протягом звітного
місяця з нею будуть припинені трудові відносини, надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку для догляду
за дитиною чи переведено на іншу посаду.
І лише тоді виникне потреба заповнити
реквізити 12 «Професійна назва роботи»,
13 «Код ЗКППТР», 14 «Код КП», 15 «Посада»,
16 «Документ — підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення
на іншу посаду». Якщо посада працівниці
не відповідає Класифікатору професій, її
потрібно буде привести у відповідність до
нього.
Варто додати, що найменування посад
(професій) працівників слід приводити у відповідність до Класифікатора професій щоразу, коли він зазнає змін. Це питання розглядалося в статті «Класифікатор професій:
реалізація змін» у журналі «Заробітна плата»
№ 11/2014, с. 38.

Розшифрування підпису
на документах
Працівники, повертаючись з відрядження, надають підтвердні документи, в яких зазначені лише
посади та підписи відповідальних осіб,
але не вказано їх прізвищ та ініціалів.
Чи можна приймати такі документи? Чи
має бути розшифрування підпису в документах?
Статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV (далі — Закон № 996) встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які повинні мати низку обов’язкових реквізитів, серед яких, зокрема, «посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що
дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції».
Аналогічна норма є й в абзаці першому
п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 (далі —
Положення № 88).
Як бачимо, в обох випадках йдеться про
те, що первинний документ для надання
йому доказовості обов’язково має містити
або особистий підпис, або інші дані, що
дають змогу ідентифікувати особу. Якби
було вказано, що первинний документ крім
посади має містити «особистий підпис та
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інші дані», то можна було б стверджувати,
що прізвище та ініціали мають вказуватися
обов’язково. У той же час слід зазначити таке.
Пунктом 2.7 Положення № 88 встановлено, що первинні документи складаються
на бланках типових і спеціалізованих форм,
затверджених відповідним органом державної влади. Виготовлені самостійно бланки
повинні містити обов’язкові реквізити типових або спеціалізованих форм.
Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні, затверджене
постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148, не
містить вказівки щодо розшифрування підписів, але це обов’язково слід робити, оскільки це передбачено типовими формами відповідних касових документів.
Типові форми первинної облікової документації зі статистики праці, затверджені
наказом Державного комітету статистики
України від 05.12.2008 р. № 489, передбачають розшифрування підпису осіб.
Перелік типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів, затверджений наказом Міністерства
статистики України від 21.06.1996 р. № 193,
передбачає розшифрування підпису осіб, які
їх склали, не в усіх формах.
Крім того, слід зауважити таке. Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 р. № 55 затверджено
ДСТУ 4163-2003 «Вимоги до оформлювання
документів» (далі — ДСТУ). І п. 5.23 ДСТУ
встановлено, що підпис складається з назви
посади особи, яка підписує документ, особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища. Але
п. 1.1 ДСТУ визначено, що він поширюється
на організаційно-розпорядчі документи —
постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо,
створювані в результаті діяльності органів
державної влади України, органів місцевого
самоврядування, а також підприємств, уста-
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нов, організацій та їх об’єднань усіх форм
власності.
Тобто організаційно-розпорядчі документи, з огляду на ДСТУ, обов’язково повинні
містити розшифрування підпису особи, яка
їх підписує. Але його дія не поширюється на
первинно-облікову чи фінансову документацію: рахунки, накладні, товарні чеки тощо.
І тільки якщо підприємство внутрішніми
правилами діловодства чи іншими локальними актами з питань складання та ведення
первинно-облікової документації передбачить, що працівники в разі підписування
документів повинні вказувати прізвище, ім’я
та по батькові, це стане нормою. Але тільки
для окремо взятого підприємства, того, яке
оформлює ці документи. Тож на інше підприємство документи також потраплятимуть із
розшифруванням підписів.
Таким чином, доходимо висновку, що розшифрування підпису, незважаючи на вимоги Закону № 996, все ж має бути на тих документах, де це передбачено правилами їх
заповнення чи типовими формами. У той
же час не можна стверджувати, що за відсутності розшифрування підпису первинний
документ є недійсним, оскільки Закон № 996
не містить обов’язкової вимоги щодо його
розшифрування.
Наприклад, Вищий адміністративний суд
України в ухвалі від 08.11.2017 р. у справі
№ К/800/25401/16, розглядаючи спір щодо
«безтоварності операцій», зазначив, що «серед обов’язкових реквізитів первинного
документа не передбачено відображення
інформації про довіреності на отримання
товарно-матеріальних цінностей, а тому
незазначення у видаткових накладних розшифрування підпису особи, що отримала
товар, номера та дати довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей не
є безумовною підставою для висновку про
позбавлення їх юридичної сили та доказовості».
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Звітність з ЄСВ:
звітуємо по-новому

Редакція журналу «Заробітна плата» спільно з Пенсійним фондом України провела пряму
телефонну лінію з питань заповнення та подання звітності з ЄСВ згідно з новою редакцією
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. На запитання відповідала
Валентина Петрівна БОРШОВСЬКА, заступник директора департаменту інформаційних систем
та електронних реєстрів Пенсійного фонду України
Як і передбачалося, запитання, що надій
шли на пряму телефонну лінію та на електрон
ну пошту редакції, хоч і були різними, але
майже всі стосувалися заповнення таблиці 5
звітності з ЄСВ, тож ми їх згрупували за
типами.
Хто тепер повинен заповнювати
таблицю 5 звітності з ЄСВ: бухгалтери чи кадровики?
Валентина Петрівна (В. П.): Пунк
том 5 розділу ІІ Порядку формування
та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Мініс
терства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435 (далі — Порядок № 435), встановлено,

що таблиці звітності з ЄСВ завіряються під
писами керівника та головного бухгалтера
(за наявності такої посади в страхувальника).
Пунктом 1 розділу ІV Порядку № 435 пе
редбачено, що звітність з ЄСВ формується на
підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких проводиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують нараху
вання (обчислення) виплат (доходу), на які
відповідно до Закону про ЄСВ нараховується
єдиний внесок. Звітність з ЄСВ має містити
основні дані про страхувальника й перелік
таблиць Звіту та формується страхувальником або відповідальною особою страхуваль
ника й включає таблиці, наведені у додатках 4–7 до цього Порядку.
Своєю чергою п. 2 розділу І Порядку № 435
визначено, що страхувальники — це платни
ки ЄСВ, зазначені в п. 1 частини першої ст. 4
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Закону про ЄСВ (як правило, роботодавці),
на яких покладено обов’язки нараховувати,
обчислювати та сплачувати ЄСВ, а також
платники ЄСВ, зазначені в пунктах 4, 5, 51
частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ (підпри
ємці, самозайняті особи тощо). Відповідальна особа страхувальника — це працівник,
на якого покладено обов’язки щодо здійснення комплексу робіт, пов’язаних із форму
ванням та поданням звітності з ЄСВ, або
особа, уповноважена страхувальником щодо
подання звітності з ЄСВ до органів доходів
і зборів.
Таким чином, страхувальник (підприєм
ство) самостійно вирішує, хто і як формує ті
чи інші таблиці звітності з ЄСВ або надає (в які
строки, в якій формі тощо) інформацію для
їх формування іншим відповідальним пра
цівникам відповідно до розподілу посадових
обов’язків між працівниками.

військовослужбовців, осіб рядового і на
чальницького складу);
• особі надано відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
чи шестирічного віку.
Таким чином, у таблиці 5 звітності з ЄСВ
слід заповнювати всі реквізити, що пов’язані
з відображенням у ній руху персоналу. Зок
рема, реквізит «Військове звання» потрібно
заповнити щодо особи, яка вперше всту
пила на військову службу або закінчила її
проходження в порядку, встановленому положенням про проходження військової служ
би; яку було переведено з однієї посади
на іншу тощо. Простіше кажучи, реквізит «Військове звання» мають заповнювати лише силові відомства (військові частини, органи поліції тощо). Для таких катего
рій осіб реквізити 12, 13, 14 та 18 не запов
нюються.

Чи всі реквізити таблиці 5 звітності
з ЄСВ (наприклад, реквізит «Військове звання») слід обов’язково
заповнювати?

Як у таблиці 5 звітності з ЄСВ відображати виконання працівником
обов’язків іншого працівника?

В. П.: Таблиця 5 звітності з ЄСВ при
значена для реєстрації застрахованих
осіб у реєстрі застрахованих осіб. Вона
подається страхувальником, якщо протягом
звітного періоду:
• було укладено або розірвано трудовий
чи цивільно-правовий договір із застрахова
ною особою (крім підприємців);
• було укладено або розірвано трудовий
договір із застрахованою особою, яка пра
цевлаштована на нове робоче місце;
• особу було переведено на іншу посаду
або роботу в того самого страхувальника;
• особа вперше вступила на військову
службу або закінчила проходження військової
служби в порядку, встановленому положен
ням про проходження військової служби;
• особі надано відпустку у зв’язку з ва
гітністю та пологами (у т. ч. особам із числа

В. П.: Відповідно до Інструкції щодо
застосування постанови Ради Міні
стрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145
«Про порядок і умови суміщення професій
(посад)», затвердженої наказом Державного
комітету СРСР з праці та соціальних питань,
Міністерства фінансів СРСР, Секретаріату
ВЦРПС від 14.05.1982 р. № 53-ВЛ:
• під суміщенням професій (посад) слід
розуміти виконання працівником поряд зі
своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткової роботи за
іншою професією (посадою);
• під розширенням зон обслуговування і збільшенням обсягу виконуваних робіт слід розуміти виконання поряд зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією й тією ж професією або по
садою;
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• під виконанням обов’язків тимчасово
відсутнього працівника без звільнення від
своєї основної роботи слід розуміти заміну
працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою,
відпусткою, відрядженням та з інших причин,
коли відповідно до чинного законодавства
за ним зберігається робоче місце (посада).
Таким чином, якщо на підприємстві має
місце суміщення, розширення зони обслуго
вування чи виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника без звільнення від
своєї основної роботи, то в таких випадках
таблиця 5 звітності з ЄСВ не формується й
не подається.
У разі виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника зі звільненням від
своєї основної роботи (в разі тимчасового
переведення) таблиця 5 звітності з ЄСВ не
формується та не подається.
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Чи відображати в таблиці 5 переведення працівника на інше підприємство за п. 5 ст. 36 КЗпП?
В. П.: Так, потрібно відображати. Але
переведення працівника на інше під
приємство за п. 5 частини першої
ст. 36 КЗпП — це одна з форм припинення
трудових відносин, а не переведення в розу
мінні ст. 32 КЗпП. Тому таке «переведення»
слід було вказувати в таблиці 5 звітності
з ЄСВ і до набрання чинності новою редак
цією Порядку № 435.

Як у таблиці 5 звітності з ЄСВ відображати тимчасове переведення працівника на іншу посаду (роботу)?

Як заповнювати таблицю 5 звітності з ЄСВ у разі укладення цивільноправового договору з фізичною особою про надання послуг або виконання
робіт? Як заповнити реквізити: 12 «Професійна назва роботи», 13 «Код ЗКППТР»,
14 «Код КП», 15 «Посада», 18 «Дата створення нового робочого місця» та 19 «Військове звання»?

В. П.: У разі виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника зі
звільненням від своєї основної роботи
(в разі тимчасового переведення) таблиця 5
звітності з ЄСВ не формується та не подається.
Запис про переведення працівника на
іншу посаду або роботу в того самого стра
хувальника вноситься в таблицю 5 у та
кому самому порядку, як і про прийняття
на роботу, тільки в разі переведення його
на іншу посаду або роботу на постійній основі.
Запис про переведення працівника на
іншу посаду або роботу в того самого стра
хувальника вноситься в таблицю 5 у тако
му самому порядку, як і про прийняття на
роботу. Тобто потрібно робити два записи:
у першому рядку — про дату «звільнення»
з посади; у другому — про дату початку роботи за новою посадою внаслідок пере
ведення.

В. П.: Виконання робіт чи надання послуг за договорами цивільно-правового характеру не тягне за собою виник
нення трудових відносин між замовником
(підприємством) та особою, що їх виконує
(надає). Трудова книжка на таку особу не
заводиться та не ведеться, тож і записи про
надання послуг або виконання робіт до неї
не вносяться.
Таким чином, такі реквізити таблиці 5, як
12 — «Професійна назва роботи», 13 — «Код
ЗКППТР», 14 — «Код КП», 15 — «Посада» та
18 — «Дата створення нового робочого місця»
в разі укладення цивільно-правового договору
з фізичною особою про надання послуг або
виконання робіт заповнювати не потрібно.
Можливо, оновлення програмного забезпечення передбачатиме «запобіжник»: у разі
внесення коду категорії застрахованої особи
«3» ці реквізити не будуть активними для заповнення.
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У таблиці 5 звітності з ЄСВ у реквізиті 16 «Документ-підстава про
початок роботи та відпустку, кінець
трудових або цивільно-правових відносин,
переведення на іншу посаду» який зазначати документ про початок відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами: номер
листка непрацездатності чи щось інше?
В. П.: Підставою для надання від
пустки у зв’язку з вагітністю та по
логами, незважаючи на те що вона
засвідчується листком непрацездатності,
є наказ. Тому в реквізиті 16 «Документ-під
става про початок роботи та відпустку, кінець
трудових або цивільно-правових відносин,
переведення на іншу посаду» в разі надання
працівниці відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами слід вказувати наказ.
У таблиці 5 звітності з ЄСВ у реквізиті 16 «Документ-підстава про
початок роботи та відпустку, кінець
трудових або цивільно-правових відносин,
переведення на іншу посаду» необхідно
зазначати номер відповідного наказу та
дату його створення чи лише номер?
В. П.: У реквізиті 16 «Документ-під
става про початок роботи та відпустку,
кінець трудових або цивільно-право
вих відносин, переведення на іншу поса
ду» необхідно зазначати назву документа
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(наприклад, «наказ»), його дату та номер.
Можливо, в разі оновлення програмного
забезпечення буде передбачено список для
вибору назви документа.
У Порядку № 435 щодо заповнення
таблиці 5 звітності з ЄСВ вказано,
що код Класифікатора професій
(код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи обираються із довідника, що відповідає
Національному класифікатору України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010.
А як бути, якщо посада чи професія працівника не відповідає КП?
В. П.: В абзаці третьому п. 2.14 Ін
струкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Мі
ністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29.07.1993 р. № 58, зазначено, що записи про
найменування роботи, професії або посади,
на яку прийнятий працівник, виконуються
для робітників та службовців відповідно до
найменування професій і посад, вказаних
у Класифікаторі професій. Якщо підприєм
ство дотримується цієї вимоги, то проблем
із заповненням реквізитів 12–15 таблиці 5
звітності з ЄСВ не виникатиме. Інакше назви
слід привести у відповідність до КП.

Читайте в журналі «Заробітна плата»
«Класифікатор професій: як користуватися» — № 8/2018, с. 46.
«Перейменовуємо посади правильно» — № 8/2016, с. 28.
«У Класифікаторі професій немає посади: чи призначать пенсію» — № 7/2014, с. 99.
«Класифікатор професій: реалізація змін» — № 11/2014, с. 38.

вебінар

№5 (142) травень 2018

ОПЛАТА ТРУДА

Зміни в Положенні
про реєстр
застрахованих осіб
та звітності з ЄСВ

Під час вебінару, який нещодавно проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто зміни, внесені до Положення про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та до звітності
з ЄСВ. Публікуємо відповіді на запитання, що надійшли під час вебінару
Працівнику госпрозрахункового
підприємства, який працює повних
чотири місяці (прийнятий на роботу
відповідно до наказу 19.03.2018 р.), листок
непрацездатності видано з 25.07.2018 р.
Для підтвердження його страхового ста
жу для обчислення суми «лікарняних»
необхідна відповідна довідка з реєстру
застрахованих осіб. За якою формою вона
тепер надається і чи може роботодавець
самостійно отримати цю інформацію?
Необхідно зазначити, що в п. 2 розділу ІІІ попередньої редакції Положення про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. № 10-1
(далі — Положення № 10-1), було вказано,
що індивідуальні відомості про застраховану
особу з реєстру застрахованих осіб надають-

ся страхувальникам та/або застрахованій
особі на паперових носіях за формою згідно
з додатком 1 за формою ОК-5 або додатком
2 за формою ОК-7.
У листі від 15.05.2018 р. № 2.4-15-1677
Фонд соціального страхування України повідомив, що оскільки Положенням про реєстр
застрахованих осіб не визначено, довідка
якої форми (ОК-5 чи ОК-7) видається для
розрахунку на підприємстві розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності (по
вагітності та пологах), тому несуттєво, яку
із зазначених довідок надасть працівник.
На сьогодні й надалі видаються довідки і за
формою ОК-5, і за формою ОК-7. Працівник
може замовити їх як на веб-порталі електрон
них послуг Пенсійного фонду України, так
і отримати безпосередньо в цьому фонді.
Фонд соціального страхування України
вважав за доцільне для визначення періоду
страхового стажу працівника за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою праце
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здатності отримувати відомості за формою
ОК-7, оскільки ця довідка містить відомості
про суми заробітної плати, з якої сплачується
ЄСВ (у межах максимальної величини).
Разом з тим слід зазначити, що відповідно до внесених змін новою редакцією
Положення № 10-1 передбачено надання
спеціальної довідки за формою згідно з додатком 9 «Дані про трудовий та страховий
стаж» до цього Положення. Таку довідку
може отримати як працівник особисто, так
і роботодавець через веб-портал електрон
них послуг Пенсійного фонду України після
відповідної реєстрації.
При цьому звертаємо увагу, що на підставі
п. 10 розділу V Положення № 10-1 відомості
з реєстру застрахованих осіб надаються лише
особі, якої вони стосуються (уповноваженій
нею особі), тільки в разі, якщо вони містять
інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та
номер паспорта громадянина України, його
сімейний стан, інформацію про інвалідність
(групи, підгрупи, причини інвалідності із
зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань), матеріальний
стан, адресу, дату і місце народження, місце
проживання та перебування.
Штатним розписом підприємства
передбачено 20 штатних одиниць,
з яких 3 штатні одиниці — за поса
дою «Менеджер», 5 — за посадою «Бух
галтер». Фактично працюють лише два
менеджери та чотири бухгалтери. За інши
ми посадами вакансій немає. Як у такому
випадку правильно відобразити в «шапці»
таблиці 1 звітності з ЄСВ показник щодо
кількості штатних працівників?
У зв’язку із внесеними змінами тепер
у таблиці 1 звітності з ЄСВ замість
показника «Штатна чисельність працівників» вказується «Облікова кількість
штатних працівників».
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Оскільки штатною чисельністю працівників вважається кількість штатних одиниць
за шатним розписом, з урахуванням вакантних, то раніше в такій ситуації в показнику
«Штатна чисельність працівників» таблиці 1
потрібно було зазначати «20». Тепер необхідно вказувати «18», оскільки до показника
«Облікова кількість штатних працівників»
включаються всі наймані працівники, які
уклали письмово трудовий договір (конт
ракт) і виконували постійну, тимчасову або
сезонну роботу один день і більше, а також
власники підприємства, якщо, крім доходу,
вони отримували заробітну плату на цьому
ж підприємстві.
Працівник, який звільняється, ви
користав дні щорічної відпустки
наперед. На дату звільнення бухгал
терія виконала відповідний перерахунок
коштів. З яким кодом типу нарахування
потрібно відображати у звіті з ЄСВ суму
«дотяжки» ЄСВ до мінімального страхового
внеску за цей період?
Порядок формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435 (далі — Порядок № 435), викладено
в новій редакції. У ній введено новий код
типу нарахування «14», який застосовується
для відображення суми «дотяжки» ЄСВ до
мінімального страхового внеску за минулий
період.
Під цим кодом тепер відображається сума
різниці між розміром мінімальної зарплати
та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди, пов’язані
з уточненням днів використаної наперед відпустки, у зв’язку із здійсненням перерахунку
в разі звільнення працівника (у зв’язку із
сторнуванням).
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Отже, в ситуації, що розглядається, відображати у звіті з ЄСВ суму «дотяжки» ЄСВ
до мінімального страхового внеску потрібно
під кодом типу нарахування «14».
При цьому нагадуємо, що код типу нарахування «13» на сьогодні також застосовується,
але для відображення суми «дотяжки» ЄСВ
у поточному звітному місяці за попередні
лише під час нарахування сум допомоги по
тимчасовій непрацездатності та по вагітності
та пологах за попередні місяці.
Працівника госпрозрахункового
підприємства переведено на посаду
з більшим окладом до іншого струк
турного підрозділу цього ж підприємства.
Чи потрібно в такому разі заповнювати
таблицю 5 звітності з ЄСВ ?
У таблиці 5 звітності з ЄСВ зазначаються відомості про трудові відносини застрахованих осіб, і за новими
правилами її тепер потрібно обов’язково
подавати і в разі переведення працівника
на іншу постійну роботу або посаду в того
самого страхувальника.
Отже, за обставин, вказаних у запитанні,
таблиця 5 подається обов’язково починаючи
зі звітності за серпень. При цьому запис про
переведення до вказаної таблиці вноситься
в такому ж порядку, як і під час прийняття
працівника на роботу, тобто буде два рядки:
один — з інформацією про припинення роботи за попередньою посадою, другий — про
початок роботи за новою посадою.
Також нагадуємо, що до внесення змін
таблиця 5 звітності з ЄСВ подавалася страхувальником лише у випадках, якщо протягом
звітного періоду:
• укладено (розірвано) трудовий договір
із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
• із застрахованою особою укладено
(розірвано) трудовий договір або цивільноправовий договір (крім цивільно-правового
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договору, укладеного з підприємцем, якщо
виконання ним робіт (надання послуг) відповідає видам діяльності, зазначеним у витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань);
• застрахованій особі надано відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами;
• застрахованій особі надано відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;
• застрахованій особі надано відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею
шестирічного віку.
На госпрозрахунковому підприєм
стві працює особа з інвалідністю.
Під час нарахування ЄСВ до її до
ходу застосовується ставка 8,41 %. У липні 2018 р. вона повністю відпрацювала
всі робочі дні, проте сума її доходу за цей
місяць становила 3500,00 грн, тобто не
перевищувала розміру мінімальної зар
плати, встановленої законом на місяць
(3723,00 грн). Як у такому разі розрахувати
суму ЄСВ до доходу цього працівника?
Абзацом першим п. 9 розділу ІІІ нової
редакції Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженої наказом Мінфіну
України від 04.05.2018 р. № 469 (далі —
Інструкція № 469), передбачено, що в разі,
якщо база нарахування ЄСВ не перевищує
розміру мінімальної зарплати для кожної
застрахованої особи, встановленої законом
на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ
розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на
місяць, за який отримано дохід (прибуток),
та встановленої ставки ЄСВ за умови перебування в трудових відносинах (несення
військової служби) повний календарний
місяць або відпрацювання всіх робочих днів
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звітного місяця, які передбачені правилами
внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності згідно із законодавством.
Однак відповідно до абзацу другого п. 9
розділу ІІІ Інструкції № 469 вимоги щодо
нарахування ЄСВ на заробітну плату (дохід), що не перевищує розміру мінімальної
зарплати, встановленої законом на місяць,
не застосовуються до:
• зарплати з джерела не за основним
місцем роботи;
• зарплати (доходу) працівника з інвалідністю, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується
ставка 8,41 %;
• зарплати (доходів) всіх працівників
всеукраїнських громадських організацій осіб
з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та
УТОС, де застосовується ставка 5,3 %;
• зарплати (доходів) працівників з інвалідністю підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, де
застосовується ставка 5,5 %;
• зарплати працівників, яким надано
відпустки без збереження заробітної плати
відповідно до п. 18 частини першої ст. 25
Закону про відпустки.
Оскільки в ситуації, що розглядається,
працівник з інвалідністю працює на підприємстві, де застосовується ставка ЄСВ
8,41 %, то ЄСВ нараховується на суму його
фактичної зарплати, незважаючи на те що
дохід такого працівника є меншим від законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати — мінімальної бази справляння ЄСВ.
Працівник госпрозрахункового
підприємства, який працював на
посаді інженера з охорони праці,
звільнився 02.07.2018 р., а 01.08.2018 р.
його знову прийнято на роботу, але на
посаду головного інженера. Як заповнити нові реквізити таблиці 5 звітності
з ЄСВ?
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Нова редакція Порядку № 435 набрала чинності з 01.08.2018 р. Тож
за липень 2018 р. таблицю 5 звітності
з ЄСВ слід заповнювати по-старому, і такі
реквізити нової її форми як 12 «Професійна
назва роботи», 13 «Код ЗКППТР», 14 «Код класифікатора професій», 15 «Посада», за липень
не заповнюються. У таблиці 5 звітності з ЄСВ
за липень слід заповнити, як і раніше, дату
припинення трудових відносин і зі списку
в реквізиті 13 — підставу припинення трудових відносин, наприклад, п. 1 ст. 40 КЗпП.
Починаючи з 01.08.2018 р., тобто зі звітності за серпень 2018 р., у таблиці 5 звітності
з ЄСВ в разі припинення чи початку трудових відносин, надання працівникам відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, для
догляду за дитиною чи в разі переведення
працівника на іншу посаду на постійній
основі слід заповнювати нові реквізити:
• 12 — «Професійна назва роботи»;
• 13 — «Код ЗКППТР»;
• 14 — «Код класифікатора професій»;
• 15 — «Посада»;
• 16 — «Документ — підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових
або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду».
Відповідно до п. 8 розділу ІV Порядку № 435
код Класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР) та професійна назва роботи вибираються із Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, а назва посади має
відповідати запису в трудовій книжці. У реквізиті 16 зазначається назва та номер документа-підстави для внесення запису (наприклад,
«наказ», а також його дата й номер). Якщо після 01.08.2018 р. працівника в одному й тому
ж місяці буде звільнено та знову прийнято на
роботу, то в таблиці 5 звітності з ЄСВ потрібно
буде заповнювати два рядки — про припинення
та про початок трудових відносин. В обох випадках слід буде заповнити нові реквізити 12–15.
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Сьогодні в рубриці:

Сумісництво та неповний
робочий час: відображаємо
у штатному розписі

c. 29

Звільнення та поновлення
працівника, призваного
на військову службу

c. 35

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Сумісництво

та неповний робочий час:
відображаємо
у штатному розписі
Штатний розпис у звичному для більшості розумінні є документом, який містить перелік посад та заробітних плат працівників. І лише фахівцям, які з ним працюють, відомі окремі
нюанси цього документа, адже нерідко під час його заповнення
у них виникають питання, пов’язані з необхідністю правильно
відобразити роботу за сумісництвом, неповний робочий час
працівника тощо. Тож їх і розглянемо в статті
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Ш

татний розпис — це документ, який
встановлює на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) структуру, штати та посадові оклади
працівників. окрім назв посад, структурних
підрозділів і окладів за кожною посадою, він
може містити також чисельність працівників. Зауважимо, що прізвища, імені та по
батькові працівників штатний розпис не містить, оскільки в цьому немає потреби через
можливість зміни (переведення, звільнення,
прийняття) тієї чи іншої людини на посаді.
Звичайно, для зручності у відділі кадрів
чи бухгалтерії в паперовому чи електрон-

ному вигляді може вестися так званий
«робочий» штатний розпис або штатнопосадова книга із зазначенням прізвищ,
імен, по батькові працівників для правильної ідентифікації особи, яка обіймає
ту чи іншу посаду. однак пам’ятайте, що
незважаючи на те що для підприємств недержавної форми власності форма штатного
розпису1 законодавством не встановлена,
затверджений штатний розпис, який зберігається у відділі кадрів як організаційний
1

у бюджетних установах та організаціях штатний
розпис складається за формою, затвердженою наказом
міністерства фінансів україни від 28.01.2002 р. № 57.

Додаток 1
Зразок типової форми штатного розпису
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості___ штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати
_____ (____грн)
_______________________________
(посада)

_________________ (П. І. Б.)
(підпис керівника)

«___» _____ 201__ р.

М. П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
_________________________________________________________________
(найменування підприємства)

Діє з «___» _____ 201__ р.

№
з/п

Назва
структурного
підрозділу

Назва посади
(професії)

Посадовий оклад,
(грн)

Фонд заробітної
плати на місяць
за посадовими
окладами (грн)

1

2

3

6

7

№9 (146) вересень 2018

документ, прізвищ, імен та по батькові містити не повинен.
Типова форма штатного розпису розроб
лена та затверджена лише для бюджетних
установ. Якщо її брати за зразок для створення власної форми, то графи й гриф затвердження штатного розпису підприємства
матимуть вигляд, як наведено в додатку 1.
Як бачимо, у типовій формі не відображаються ані код за Національним класифікатором України «Класифікатор професій»
ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р.
№ 327 (далі — КП), ані кількість штатних
одиниць, ані розмір надбавок (доплат) тощо,
а отже, за потреби, підприємство, яке не
фінансується з бюджету, може до власної
форми додати такі графи. Якщо ж підприємство не має в цьому потреби, радимо їх
не вводити, аніж залишати незаповненими.
Пам’ятайте, що відповідно до 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, записи професій та посад до трудової
книжки вносяться згідно із найменуванням
посад, зазначеним у КП. Отже, у штатному
розписі найменування посад (професій) мають відповідати професійним назвам робіт,
вказаним у КП, а за наявності у штатному
розписі графи «Код за КП» її також слід запов
нювати цифрами, що відповідають посаді
(професії) відповідно до КП.
Порівняно з типовою формою штатного
розпису та формою, яку розробляє підприємство для себе, найбільше запитань виникає під час заповнення графи «Кількість
штатних одиниць» та «Фонд заробітної
плати на місяць за посадовими окладами
(грн)». Розглянемо детальніше порядок
внесення записів до неї, зокрема, відображення неповного робочого часу та роботи
за сумісництвом.

ТРУДОВЕ ПРАВО

Відображення неповного
робочого часу
Насамперед зазначимо, що неповний
робочий час — це робочий час тривалістю
менше нормальної, яка згідно з частиною
першою ст. 50 КЗпП не може перевищувати
40 годин на тиждень. Тому за звичайного
п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями тривалість робочого часу
має бути не більше 8 годин на день.
Як передбачено частиною третьою ст. 56
КЗпП, за згодою між працівником та роботодавцем працівнику може бути встановлено
неповний робочий час, який може запроваджуватися шляхом встановлення непов
ного робочого дня та неповного робочого
тижня. Окрім цього, трапляються ситуації
встановлення також неповного робочого
дня за неповного робочого тижня.
У разі застосування першого варіанта
зменшується кількість годин роботи протягом дня, якщо використовується другий —
кількість днів роботи протягом тижня, у третьому ж одночасно зменшується кількість
годин роботи протягом дня і робочих днів
протягом тижня.
Слід наголосити, що законодавством не
встановлено конкретної або мінімальної
тривалості неповного робочого часу. Таким
чином, для кожного окремого працівника
вона визначається індивідуально, за погодженням між ним та роботодавцем.
Тож для відображення у штатному розписі
необхідної тривалості роботи працівника,
яка є неповною, роботодавець може чітко в ньому визначати відповідну кількість
штатних одиниць. І ця кількість, яка, по суті,
є чисельністю працівників, яких необхідно
прийняти на роботу, може становити неповне
число. Тобто якщо підприємство не потребує
виконання певної роботи протягом повного
робочого дня, у графі «Кількість штатних
одиниць» можна зазначати «0,5», «0,25» або
будь-яке інше число менше одиниці.
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варто нагадати, що під час оформлення
прийняття працівника на роботу чи згодом
у наказі роботодавця формулювання «прийняти на півставки (чверть)», або «на 0,25
(0,5) ставки» тощо не допускається. у ньому
необхідно зазначати інформацію про встановлення конкретному працівникові неповного
робочого часу (дня або тижня) з оплатою
праці пропорційно відпрацьованому часу.
окрім цього, в наказі вказується тривалість
робочого дня (тижня) та графік роботи.
Якщо потрібно, щоб робота за певною
посадою виконувалася повний робочий
день, а працівник, якого приймають на цю
посаду, просить про встановлення для нього
неповного робочого часу й роботодавець
погоджується на це, останньому необхідно прийняти іншого працівника також із
встановленням неповного робочого часу
з урахуванням того, щоб тривалість робочого
часу обох працівників у сумі дорівнювала

нормі (40 годин на тиждень). водночас
у графі штатного розпису «Кількість штатних
одиниць» буде вказуватися «1» (одиниця;
одна штатна одиниця). Для правильного
обчислення кількості працівників на підприємстві у пригоді стане той самий «робочий»
штатний розпис, в якому буде зазначено, що
на одній посаді працює дві різні особи, але
з неповним робочим часом.
Щодо заповнення граф «Посадовий оклад
(грн)» та «Фонд заробітної плати на місяць
за посадовими окладами (грн)» або, як зазначено в додатку 2, «місячний фонд заробітної плати, грн» зауважимо, що перша
міститиме розмір посадового окладу, наприклад, «8000 грн», а от у другій (в разі
запровадження неповного робочого часу)
вже буде вказано розмір «4000 грн» (у разі
встановлення 4 годин на день).
нагадаємо, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких

Додаток 2
Зразок часткового заповнення штатного розпису
з відображенням неповного робочого часу2

№
з/п

Назва
структурного
підрозділу

Назва
посади
(професії)

1
1

2
Адміністрація

3
Директор
Інспектор
з кадрів
Секретар

Код
за КП

Кількість
штатних
одиниць

Посадовий оклад,
грн

Місячний
фонд
заробітної
плати, грн

4
1210.1

5
1

6
12 000,00

8
12 000,00

3423

0,5

8000,00

4000,00

4115

1

6000,00

6000,00

<…>
2 наведений зразок штатного розпису не відповідає типовій формі, адже він складений підприємством самостійно.
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обмежень трудових прав працівників, тобто
вони нарівні з іншими працівниками мають
право на виплати із соцстрахування та відпустки (частина третя ст. 56 КЗпП).

Відображення сумісництва
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 підприємстві3.
Стосовно «вільного від основної роботи
часу», то він виникає лише після закінчення
робочого часу, який визначений на підприємстві за основним місцем роботи, а
не в період відсутності фактичної роботи
на цьому місці. Тобто виконання роботи за
сумісництвом не залежить ані від оформлення зовнішнього сумісництва (коли ще
один трудовий договір укладений з іншим
підприємством), ані від внутрішнього (коли
ще один трудовий договір укладений з тим
самим підприємством, де оформлені трудові
відносини за основним місцем роботи). Така
робота має виконуватися в окремо відведений
час, а отже, не входити в тривалість роботи
за основним місцем роботи. Наприклад,
якщо працівник за основним місцем роботи
працює бухгалтером, а за сумісництвом —
касиром, то в час, відведений для розрахунків
за посадою бухгалтера, він не може видавати
готівку за посадою касира. Робота має бути
розділена за часом.
Звичайно, якщо за основним місцем
роботи (чи то те ж саме підприємство, чи
інше) працівник за власним бажанням чи
то за потреби роботодавця прийнятий на
роботу з неповним робочим часом (наприк
лад, дві години на день), то для роботи за
3 На тему суміщення та сумісництва див. статтю «Суміщення та сумісництво: варіанти оформлення» в журналі «Заробітна плата» № 8/2018, с. 35. (Прим. ред.)
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сумісництвом (якщо підприємство працює
до 18:00) він має щонайменше 6 годин.
Суміснику може бути встановлено навіть
повний робочий день. Це можливо, якщо за
основним місцем роботи працівник працює
неповний робочий час. Наголосимо, що
варіанти встановлення робочого часу для
сумісника є дуже індивідуальними.
Окрім цього, слід пам’ятати про обмеження роботи за сумісництвом, які встановлені
для державних службовців та працівників
державних підприємств. Відповідно до п. 2
постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245
(далі — Постанова № 245) тривалість роботи
працівників за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного
робочого дня у вихідний день, а загальна
тривалість роботи за сумісництвом протягом
місяця не повинна перевищувати половини
місячної норми робочого часу.
Керівники цих підприємств, їх заступники; керівники структурних підрозділів
(цехів, відділів, лабораторій тощо) та їх
заступники не мають права працювати за
сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної, творчої діяльності,
яка визначена переліком таких робіт та наведена в додатку до Положення про умови
роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій,
затвердженого наказом Міністерства праці
України від 28.06.1993 р. № 43).
Для осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок робота за сумісництвом також не
допускається. Обмеження на сумісництво
можуть запроваджуватися керівниками
державних підприємств, установ і організацій разом з профспілковими комітетами
лише щодо працівників окремих професій
та посад, зайнятих на важких роботах і на
роботах із шкідливими або небезпечними
умовами праці, додаткова робота яких може
призвести до наслідків, що негативно позна-
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чаться на стані їхнього здоров’я та безпеці
виробництва.
З цього випливає, що оскільки робота
за сумісництвом на підприємствах інших
форм власності не регламентується жодним
нормативно-правовим актом, крім КЗпП,
працювати за сумісництвом можна понад
визначену п. 2 Постанови № 245 норму
робочого часу. Проте, на думку автора, слід
зважати на час початку та закінчення роботи
підприємства, який визначений правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
Щодо відображення сумісництва у штатному розписі зазначимо, що заповнення
графи «Кількість штатних одиниць» нічим
не відрізняється від звичайного заповнення
(за потреби) та відображення неповного
робочого часу, оскільки зазвичай сумісники
працюють саме таку тривалість. Відображення чисельності штатних одиниць залежить
від потреби роботодавця, а отже, вона може
становити як «1», так і «0,25», «0,5» тощо.
А от стосовно заповнення графи «Фонд
заробітної плати на місяць за посадовими
окладами (грн)» («Місячний фонд заробітної
плати, грн»), то воно має свою специфіку.
І це пов’язано із різночитанням норми щодо
оплати праці сумісників. Як відомо, робота
сумісника оплачується на підставі ст. 1021
КЗпП, згідно з якою працівник отримує заробітну плату за фактично виконану роботу. Як
правильно розтлумачити це формулювання?
На думку авторів наукового-практичного
коментаря до КЗпП, під «фактично виконаною роботою» мається на увазі або робота,
виконання якої відображено у відрядному
наряді, або робота, виконання якої зафіксовано в табелі обліку робочого часу. При цьому
інформація в табелі має відповідати графіку
виходу на роботу такого працівника. Якщо
працівнику-суміснику встановлено повний
робочий час, що відповідає нормальній тривалості робочого часу, він отримує заробітну
плату в розмірі повного посадового окладу.
Якщо під час працевлаштування чи згодом
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йому встановлено неповний робочий час,
то за погодинної оплати робота оплачується
пропорційно відпрацьованому часу згідно зі
ст. 56 КЗпП (на підставі табеля), за відрядної — за фактично виконаний обсяг робіт
(на підставі відрядних нарядів).
Зважаючи на викладене, у штатному розписі в графі «Посадовий оклад, (грн)» буде
вказано його розмір, наприклад, «10 000 грн»,
а от графа «Фонд заробітної плати на місяць
за посадовими окладами (грн)» («Місячний
фонд заробітної плати, грн») міститиме або
ту саму цифру (у разі встановлення повного
робочого дня), або в разі запровадження неповного робочого часу — розмір фактичної
заробітної плати (наприклад, «2500 грн»,
а графа «Кількість штатних одиниць» — «0,25»).
У разі якщо заробітна плату суміснику виплачуватиметься за відрядною оплатою праці,
у графі «Фонд заробітної плати на місяць за
посадовими окладами (грн)» («Місячний фонд
заробітної плати, грн») можна відображати так
звану «вилку», про яку неодноразово у своїх
листах згадує Мінсоцполітики. Однак, на думку
автора, простіше й зручніше застосовувати все
ж таки ту норму оплати праці, яка зазвичай
встановлюється суміснику, тобто оплата пропорційно до відпрацьованого часу у зв’язку
із встановленням неповного робочого часу.
Стосовно ситуацій, коли сумісника прий
мають на роботу, наприклад, на «0,25 ставки»
із розміром заробітної плати за цей час за
домовленістю сторін у 4000 грн, то в графі
«Посадовий оклад» потрібно ставити
«16 000 грн». Якщо ця цифра буде вищою,
аніж заробітна плата, наприклад, головного бухгалтера або директора підприємства,
варто зменшити її розмір зважаючи на міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових
окладів). А для того щоб розмір домовленої
заробітної плати залишити без змін, бухгалтеру можна встановити надбавку, можливо
навіть доплату за виконання додаткової
роботи (наприклад, суміщення).
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юрист

Звільнення

та поновлення
працівника, призваного
на військову службу
У статті проаналізовано ситуацію зі звільненням за власним
бажанням працівника філії, якого після цього призвали на
строкову військову службу і який, вже під час служби, змінив
своє рішення щодо звільнення

Ситуація
Головне підприємство має низку філій
у регіонах. Працівник однієї з таких регіональних філій 17.05.2018 р. подав заяву до
філії, в якій працює, з проханням звільнити
його за власним бажанням 17.05.2018 р.
Заява працівника надійшла до головного
підприємства 23.05.2018 р., яке й видало
наказ про його звільнення 23.05.2018 р.
за власним бажанням. А вже 24.05.2018 р.
звільненого працівника було призвано на
строкову військову службу. У липні 2018 р.,
вже під час проходження служби, працівник
надіслав колишньому роботодавцю листа,
в якому, посилаючись на власну необізнаність, виклав своє бажання відкликати заяву
про звільнення за власним бажанням, скасувати наказ про звільнення, поновити його
на роботі, зберегти за ним місце роботи й

виплачувати йому середню заробітну плату
під час проходження строкової військової
служби.
Як діяти підприємству в цій ситуації:
поновлювати працівника чи ні?

Нормативне регулювання
У запитанні описано ситуацію, в якій
ідеться про розірвання трудового договору
з ініціативи працівника, яке на практиці зазвичай називають звільненням за власним
бажанням. Тож далі ці поняття вживатимемо
як синоніми.
Якщо трудовий договір укладено на невизначений строк, працівник має право
в будь-який час розірвати його, письмово
попередивши роботодавця про звільнення за
два тижні. Ця норма передбачена частиною
першою ст. 38 КЗпП.
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Порядок звільнення — це певна процедура, яка передбачає послідовність дій сторін
трудового договору, спрямованих на його
припинення, а тому залежить від того, хто
виступає ініціатором розірвання трудових
відносин. Якщо ініціатива припинення трудового договору належить працівникові, саме
він подає заяву на ім’я роботодавця про своє
бажання звільнитися з роботи.
Тобто згідно зі змістом ст. 38 КЗпП законодавець закріпив за працівником право на
розірвання трудового договору, укладеного
на невизначений строк, з обов’язком двотижневого попередження, а не з обов’язком
працівника про двотижневе відпрацювання.
У заяві про звільнення за власним бажанням передусім слід звертати увагу на
дату звільнення — нею є останній робочий
день (якщо працівник звільняється не під
час відпустки).
У низці випадків КЗпП зобов’язав роботодавця звільняти працівників у такий
строк, про який вони просять. При цьому
йдеться про скорочення двотижневого
строку, оскільки за його межами працівник
може звільнитися в загальному порядку.
У цьому випадку строк попередження про
звільнення скорочується на розсуд працівника навіть до одного дня.
Випадки, коли на роботодавця покладається обов’язок звільнити працівника
в строк, про який він просить, викладені
в частині першій ст. 38 КЗпП. Усі вони
об’єднані однією загальною ознакою — неможливістю для працівника продовжувати
роботу.
Частина перша ст. 38 КЗпП зобов’язує
роботодавця звільнити працівника в строки, про які він просить, також за наявності
інших поважних причин. Які інші причини
можна визнати поважними, має вирішуватися в кожному конкретному випадку.
За відсутності причин, які свідчать про
неможливість продовження працівником
роботи, сторони трудового договору вправі
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домовитися про будь-який строк звільнення
після подання працівником заяви про це
в межах двотижневого строку. За наявності
такої домовленості працівника можна звільнити навіть у день подання заяви.
Однак роботодавець не вправі звільнити
працівника до закінчення двотижневого
строку після подачі ним заяви про звільнення, якщо він про це не просить. Якщо ж
роботодавець звільнить працівника до закінчення двотижневого строку за відсутності
його згоди, суд, безумовно, поновить його
на роботі, чи, в кращому для роботодавця
випадку, з урахуванням вимоги працівника
змінить дату звільнення.

Як діяти
Із вищенаведеного аналізу ст. 38 КЗпП
доходимо висновку, що звільнити працівника
23.05.2018 р. було можливо, але з формулюванням «за угодою сторін» відповідно до
п. 1 ст. 36 КЗпП, а не «за власним бажанням»
за ст. 38 КЗпП.
У п. 18 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9
зазначено, що під час розгляду справ про
поновлення на роботі судам необхідно з’я
сувати, з яких підстав було звільнено працівника згідно з наказом (розпорядженням),
і перевіряти їх відповідність закону. Неналежна підстава формулювання звільнення
не є підставою для поновлення працівника
на роботі, це лише підстава для виправлення
формулювання про звільнення.
Таким чином, якщо б у заяві працівника
не було вказано дати, з якої він просить
його звільнити, тоді роботодавець не мав
би змоги звільнити працівника раніше ніж
через два тижні після подання заяви про
таке звільнення. Отже, за описаних обставин підстави для поновлення працівника
на роботі відсутні.
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Також додатковим аргументом роботодавця не поновлювати працівника на роботі
є частина друга ст. 38 КЗпП, в якій передбачено, що якщо працівник після закінчення
строку попередження про звільнення не
залишив місця роботи й не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець
не вправі звільнити його за поданою раніше
заявою, крім випадків, коли на його місце
запрошено іншого працівника. У описаній
ситуацій працівник місце роботи залишив,
заперечень до наказу про звільнення не
подавав.
Тобто звертаємо увагу, що заяву про
звільнення за власним бажанням працівник
написав добровільно, про факт вчинення
на нього тиску роботодавцем чи про інші
чинники у своїй заяві про відкликання заяви про звільнення він не згадує.
Таким чином, розірвання трудового договору відбулося за ініціативою працівника,
яка була добровільною, наміру продовжувати
роботу він не мав, про такий намір до дати
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видачі наказу про звільнення роботодавця
він не повідомив, виконання своїх обов’язків
після настання строку розірвання договору також не продовжив. Факт зазначення
в заяві іншої дати, ніж дата звільнення,
юридичного значення не має.
За таких обставин вимога про поновлення на роботі та похідна від неї вимога
про стягнення середнього заробітку за час
вимушеного прогулу є необґрунтованими
й тому задоволенню з боку роботодавця
не підлягають.
Звільнення до закінчення двотижневого
строку попередження не може свідчити про
відсутність волевиявлення працівника про
звільнення з роботи саме з цих підстав та не
є підставою для поновлення його на роботі.
Закон не забороняє роботодавцю звільнити працівника із займаної посади на його
прохання раніше закінчення двотижневого
строку попередження. Таке звільнення
пов’язано з досягненням домовленості між
сторонами трудового договору1.

1 Якби в цій ситуації не йшлося про звільнення працівника, призваного на строкову військову службу, то в роботодавця, погоджуємося з автором, є шанси відстояти свою позицію в суді. Але схоже на те, що намір працівника
звільнитися був зумовлений тим, що він одержав повістку про призов на строкову військову службу й не знав, що
за працівниками, призваними на строкову військову службу, згідно із ст. 119 КЗпП має зберігатися місце роботи та
середній заробіток, а після того як дізнався про таку гарантію, — передумав.
Нагадаємо, відповідно до п. 3 ст. 36 КЗпП підставою припинення трудового договору є, зокрема, призов або вступ
працівника або власника — фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої
ст. 119 цього Кодексу.
Своєю чергою, ст. 119 КЗпП встановлено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову
службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
або прийнятими на військову службу за контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового контракту на проходження
військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення
зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності та
у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.
У науково-практичних коментарях різних редакцій до КЗпП стверджується, що працівникові дається право відкликати раніше подану заяву про звільнення за власним бажанням до закінчення двотижневого строку, встановленого
ст. 38 КЗпП, крім випадку, коли на його місце за переведенням запрошено іншого працівника.
Зважаючи на те що заява про звільнення все ж була «за власним бажанням» (що передбачає двотижневий строк
попередження), а не «за угодою сторін» (що передбачає звільнення в строк, погоджений сторонами, чого не можна
сказати з огляду на дату в заяві та на дату звільнення), якщо справа дійде до суду, то невідомо, чию позицію займе
суд: роботодавця чи працівника. (Прим. ред.)
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Сьогодні в рубриці:

Підсумований облік
робочого часу:
документальне
оформлення заміни
працівників

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Суммированный

учет рабочего времени:
документальное
оформление замены
работников
В предыдущем номере были рассмотрены общие вопросы
замены работников при суммированном учете рабочего времени. В этой статье раскроем вопросы замещения вакансии
в штате подменной смены сторожей и замены отсутствующих
работников из-за неявок во всех рабочих сменах (в сменах
сторожей с одним человеком штата и бригадах-сменах) и их
документального оформления

с. 38
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Исходная ситуация
и насущные задачи

Трудовой договор со сторожем
подменной смены

На предприятии при суммированном
учете рабочего времени и в преддверии неизбежных замен работников, отсутствующих
в трудовом процессе, в приказах отражались
необходимые управленческие решения. Напомним эти решения (см. журнал «Заработная плата» № 8/2018, с. 52), определяющие
исходную ситуацию:
а) при введении суммированного учета
рабочего времени по работникам охраны
определена потребность в дополнительной
штатной численности сторожей (1 человек —
приказ от 12.01.2018 г.);
б) исходя из расчетной численности охранников, с учетом подменной смены в штатное расписание введена дополнительная
штатная единица сторожа (приказ по предприятию от 16.01.2018 г.);
в) утверждены графики сменности на
III квартал 2018 г. для работников производственных участков (эти графики не
приводились) и работников охраны (приказ по предприятию от 17.05.2018 г.). Этим
приказом в графиках сменности работников
охраны намечены к отработке в подменной
смене:
• в августе 2018 г. — 51 час;
• в сентябре 2018 г. — 113 часов.
Основные смены сторожей полностью
замещены списочным составом работников из четырех человек. Но для запуска
всего графика сменности работников охраны необходимо принять работников
в подменную смену — это первоочередная задача.
И далее в течение учетного периода в основных сменах (производственных участков
и охраны) и в подменной смене сторожей
в удобных для работодателей и работников
вариантах должна производиться замена
работников, отсутствующих в сменах
из-за неявок.

Решаем первоочередную задачу. Есть
необходимость выполнить определенную
работу, утвержденную в графике сменности для подменной смены на весь учетный
период. Подменная смена персонализуется,
т. е. в нее принимается работник.
В предыдущей статье в письме Минсоцполитики Украины от 12.05.2017 г.
№ 1484/0/101-17/284 (далее — Письмо
№ 1484) сообщалось о вариантах кадровых
решений по замене отсутствующих работников.
С учетом характера работы в подменной
смене (неполная и нерегулярная занятость)
как приемлемый вариант оформления работника подменной смены возможно отмеченное в Письме № 1484 решение о принятии такого работника по срочному трудовому договору. В этом случае срочный трудовой договор заключается согласно п. 2
или п. 3 части первой ст. 23 КЗоТ. С учетом
реализации нормы части третьей ст. 24
КЗоТ работник не может быть допущен к работе без уведомления Государственной фискальной службы. По истечении срока срочный трудовой договор прекращается согласно п. 2 ст. 36 КЗоТ. И на следующие
учетные периоды такие договоры могут заключаться с тем же работником или другими
работниками. Особая разновидность срочного трудового договора со специальным
нормативным регулированием — это трудовой договор с временным работником.
Поэтому кадровое делопроизводство со
срочными трудовыми договорами может
быть неоправданно громоздким.
И бессрочный трудовой договор (п. 1 части первой ст. 23 КЗоТ) также не исключается
как вариант замещения вакансии сторожа
подменной смены.
Заметим, что при заключении как срочного, так и бессрочного трудового договора
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со сторожем подменной смены работник
может приниматься не на «0,5 ставки» или
«0,25 ставки»1, а с любой неполной занятостью, предусмотренной для подменной
смены по утвержденному графику работы.
В законодательстве нет препятствий для
приема на работу с условием о работе неполное рабочее время любой продолжительности. И соглашение между работником
и работодателем оформляется приказом
о приеме на работу.
В приложении 1 приводится пример приказа о приеме на работу сторожа подменной смены охраны по бессрочному трудовому договору. Особенность приведенного
трудового договора — в занятости по индивидуальным графикам работы, которые
в соответствии с Правилами внутреннего
трудового распорядка как графики сменности доводятся до сведения работников не
позднее чем за месяц до введения графиков
в действие.
Но вариант как срочного, так и бессрочного трудового договора при замещении
работника подменной смены с небольшой
и нерегулярной занятостью проблематичен
для реализации, т. к. может не быть желающих заключить такой договор. Возможный
контингент в таком случае — пенсионеры
предприятия. Поэтому далее — о сторожах
и совместительстве.

Сторож подменной смены
и совместительство
Заключение с работником срочного трудового договора по совместительству может
быть более приемлемым вариантом для
организации работы в подменной смене.
1 Такого понятия, как «0,5 ставки», не существует. Правильно — неполное рабочее время продолжительностью
20 часов в неделю. На эту тему см. статью на с. 29 этого
номера журнала. (Прим. ред.)
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Нормативная база совместительства
В соответствии со ст. 21 КЗоТ работник
вправе реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем
заключения трудового договора на одном
или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если
иное не предусмотрено законодательством,
коллективным договором или соглашением
сторон. Это позволяет, кроме основного
договора, заключать трудовой договор о работе по совместительству на предприятии
по месту основной работы (внутреннее совместительство) и на другом предприятии
(внешнее совместительство).
Совместительством считается выполнение работником, кроме своей основной,
другой регулярно оплачиваемой работы на
условиях трудового договора в свободное
от основной работы время на том же или
другом предприятии, в учреждении, организации или у гражданина (предпринимателя, частного лица) по найму (Положение
об условиях работы по совместительству
работников государственных предприятий,
учреждений, организаций, утвержденное
приказом Минтруда Украины, Минюста
Украины, Минфина Украины от 28.06.1993 г.
№ 43; далее — Положение № 43). Такое
определение совместительства приемлемо
и для негосударственных предприятий. Выполнением работы с увеличением продолжительности рабочего времени совместительство отличается от совмещения профессий,
которое осуществляется при неизменной
продолжительности рабочего времени.
Ограничения по совместительству для
отдельных профессий (должностей) и руководящих работников, а также продолжительности времени совместительства Положением № 43 установлены для работников государственных предприятий, учреждений,
организаций. Кроме того, п. 2 постановления КМУ «О работе по совместительству
работников государственных предприятий,
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учреждений и организаций» от 03.04.1993 г.
№ 245 установлено ограничение по продолжительности времени совместительства:
«Продолжительность работы по совместительству не может превышать четырех
часов в день и полного рабочего дня в выходной день при общей продолжительности
работы в течение месяца не более половины
месячной нормы рабочего времени».
В рассматриваемом случае, на негосударственном предприятии, ограничения
по совместительству законодательством
не предусмотрены. Предположим, что для
сторожей ни коллективным договором, ни
соглашением сторон также не предусмотрено
какое-либо ограничение совместительства.
Согласно Правилам внутреннего трудового распорядка графики сменности и при
совместительстве должны быть доведены до
сведения работника не позднее чем за один
месяц до введения их в действие.
Работа по внутреннему совместительству
оформляется приказом по предприятию на
основании заявления работника. В приказе
указывается, что работа по совместительству
производится по графику, утвержденному
в установленном порядке. Такая работа отражается в табелях учета использования рабочего времени, которые должны соответствовать действительности.
В соответствии со ст. 1021 КЗоТ работники, работающие по совместительству,
получают заработную плату за фактически
выполненную работу.
Совместительство сторожем
работы сторожа
Может ли сторож работать по совместительству сторожем на своем предприятии
в свободное от основной работы время?
Может, потому что формулировка совместительства (упомянутое выше Положение
№ 43) не предусматривает под регулярно
оплачиваемой работой работу обязательно
по другой профессии.
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Предпосылки совместительства
для сторожей
С учетом нормативных положений совместительство является добровольной работой сверх нормальной продолжительности
рабочего времени — эта не сверхурочная
и не внеурочная работа. И при отсутствии
ограничений на продолжительность совместительства для работников негосударственных предприятий совместительство дает
возможность правомерного дополнительного заработка для тех, у кого есть на это время и желание.
И в службе охраны предприятия практикуется замещение сторожа подменной смены сторожами основных смен. Утвержденные графики сменности сторожей основных
смен дают возможность такого замещения
с приемлемыми перерывами между основными и подменными сменами.
В Приложении 2 приводится фрагмент
примера графиков сменности работников
охраны (из статьи из предыдущего номера). В этом приложении жирным шрифтом
выделены по числам месяцев утвержденные отработки часов в основных сменах
и предполагаемые в этих числах отработки
в подменных сменах по совместительству.
Отработки часов по примеру, рассмот
ренному в Приложении 2, далее в статье
используются как исходные данные в практических ситуациях при заменах. В графиках сменности на август и сентябрь 2018 г.
видим, что во всех случаях по каждому из
четырех сторожей основных смен перерыв
между сменами больше двойной продолжительности времени работы в предыдущей
смене. Заметим, что эта норма ст. 59 КЗоТ
обязательна при утверждении графиков
сменности и не обязательна в трудовых отношениях при совместительстве.
Так, 3 и 4 августа 2018 г. сторож Шиян И. С.
отрабатывает в основной смене соответственно 0 и 7 часов. Значит, в эти дни он
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может отработать в подменной смене соответственно 16 часов и 1 час (т. е. 3-го может
быть отработано 16 часов, 4-го — 8 часов,
всего с 8:00 3-го до 8:00 4-го — 24 часа). В условном примере за весь учетный период
Шиян И. С. может работать в подменной
смене два раза по 24 часа: 3–4 августа
и 16–17 сентября. По две таких возможных
дополнительных отработки по совместительству намечается и у трех других сторожей.
Поэтому такой вид совместительства
в практике работы интересен для работника
(в свободное от основной работы время есть
дополнительный заработок), а также удобен
для работодателя (не нужно искать контингент работников для подменной смены).

Оформление совместительства
по сторожам
В приложениях 3 и 4 приведены примеры
документов по оформлению внутреннего
совместительства сторожа основной смены при выполнении по графику сменности
в определенные дни учетного периода работы в подменной смене.
Форма заявления работника о совместительстве (приложение 3) предлагается
с соответствующим ходатайством начальника службы охраны. Такое ходатайство может быть изложено отдельно в докладной записке.
Приказ о приеме на работу по типовой
форме № П-1 не издается. Издается приказ
о внутреннем совместительстве (приложение 4) на основании заявления работника.
Этот приказ — рациональная альтернатива
приказу о приеме на работу сторожа подменной смены по бессрочному трудовому
договору без совместительства (см. приказ
с тем же номером и датой в приложении 1
к статье). Предполагается, что такие приказы
издаются не позднее чем за месяц до начала
работы в подменной смене с установлением
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графика работы в этой смене. График работы
сторожа по совместительству в подменной
смене может устанавливаться в приложении
к приказу или с определением этого графика
в составе общего графика сменности.

Замена отсутствующего работника
из-за неявок в бригадах-сменах
Решаем повседневные задачи по замене
работников, отсутствующих из-за неявок
в производственных бригадах-сменах, в основных и подменных сменах сторожей. Начнем с бригад-смен.
 ормативная база замены
Н
отсутствующих из-за неявок
в бригадах-сменах
Статьей 105 КЗоТ предусмотрено, что
работникам, выполняющим на том же предприятии наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии
(должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения
от своей основной работы, производится
доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
При этом (так отмечается в письме Минсоцполитики Украины от 19.04.2011 г.
№ 126/06/186-11) подменяется работник,
отсутствующий в связи с болезнью, отпуском.
Отметим, что подменяется также работник
в связи с выполнением государственных
и общественных обязанностей, в связи с прогулом и опозданием на работу.
Размер доплат за совмещение профессий
(должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника
устанавливается на условиях, предусмотренных в коллективном договоре (часть вторая
ст. 105 КЗоТ). В коллективном договоре этот
размер определяется не ниже установленного
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генеральным, отраслевым (межотраслевым),
территориальным соглашениями. Исходя
из этих соглашений, доплата за отсутствующего работника устанавливается, как правило, в размере до 100 % тарифной ставки
(оклада, должностного оклада) отсутствующего работника с учетом объемов дополнительно выполняемых работ.
В практике работы
В практике работы в бригадах-сменах
работники, отсутствующие из-за неявок,
заменяются работниками производственной
бригады-смены, которым приказом по предприятию поручается по профессии одного
наименования или по смежной профессии
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника с доплатой согласно
местному положению о доплатах.
Этот вид замены временно отсутствующих работников может предусматриваться
как в коллективном договоре предприятия
в нормах по организации суммированного
учета рабочего времени, так и в приказах по введению этого вида учета, а также
в приказах по утверждению графиков сменности. При этом могут предусматриваться
схемы замены работником бригады-смены
смежных профессий (т. е. указывается, кто
кого подменяет). И каждая такая замена
(и при утвержденной схеме замен) устанавливается приказом по предприятию
с указанием профессий, которые заменяются и с определением работников, которым
за доплату установленного размера поручается выполнение обязанностей временно
отсутствующих работников.
По установлению выполнения обязанностей временно отсутствующего работника
с выплатой соответствующих доплат действующим законодательством предусмотрены
две возможности:
• первая: по согласованию с работником
(по его заявлению) с учетом норм ст. 105
КЗоТ;
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• вторая: как изменение существенных
условий труда без предварительного согласования с работником по инициативе
администрации в порядке, установленном
частью третьей ст. 32 КЗоТ; при этом если
работник отказывается выполнять дополнительные обязанности, то трудовой договор
прекращается по п. 6 ст. 36 КЗоТ.
В рассматриваемом случае (в условиях
непредвиденной замены) замена отсутствующего работника устанавливается оперативно с учетом норм ст. 105 КЗоТ — по согласованию с работником и мастером участка.
В приложении 5 приводится пример приказа о замене работника, отсутствующего в бригаде-смене. Такой приказ издается
не позже чем в день накануне замены.

Замена отсутствующих
из-за неявок в сменах сторожей
с одним работником
Вариант совместительства
со срочным трудовым договором
Рассматриваем такую замену для основных и подменных смен. Наиболее близкий
контингент для отсутствующих из-за неявок
в основной смене — это работники подменной смены (нерегулярная и неполная
занятость). Но не исключается, что сторож
основной смены заменяет в случае кратковременной неявки сторожа подменной смены (с учетом данных по графику работы
в приложении 2 к статье).
Эти две замены сторожей в сменах с одним работником предполагают совместительство с заключением срочного трудового договора. И просматривается возможность обоюдного совместительства по срочным трудовым договорам сторожами как
основной, так и подменной смены. При этом,
как уже отмечалось, требуется оперативная
напряженность работников кадровой службы для оформления таких совместительств,
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в т. ч. для уведомления о заключении трудового договора двух государственных служб
(занятости и фискальной).
В приложении 6 приводится пример
приказа о поручении сторожу основной
смены работы в подменной смене в порядке внутреннего совместительства по
срочному трудовому договору.
Из приложения 2 к статье видим, что
сторож основной смены Сень В. Г. (с учетом
графика работы) имеет возможность кратковременной замены из-за неявки сторожа
подменной смены. Да, есть такая возможность 8 и 9 августа 2018 г., а также 21 и 22
сентября 2018 г. При разработке примера
приказа использованы эти данные, а именно — возможность замены 8 и 9 августа
2018 г. Аналогичным по формулировке может быть приказ по совместительству на
1-2 дня в основной смене сторожа подменной смены.
Охрана по договору ГПХ
Никто не запретил заключить гражданско-правовой договор, по которому результат
работы заказчику передаваться не будет,
поскольку услуга, которая оказывается по
такому договору, неотъемлема от самого
процесса ее оказания (например, услуга
по охране объекта или личной охране). На
это указывается в п. 3 комментария к ст. 21
КЗоТ (Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е.
Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. — 11-е
изд., — К.: Правова єдність, 2010. — С. 69;
далее — Комментарий от 2010 г.).
И в условиях непростой замены сторожа, отсутствующего в смене с одним работником, заманчиво оформление кратковременных замен по договору о предоставлении
услуг.
Но в письме Минсоцполитики Украины
от 23.05.2017 г. № 10620/0/2-17/13 относительно использования труда физических
лиц по договорам гражданско-правового
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характера сообщается, что при выполнении
работ с признаками, присущими трудовым
отношениям, с работником следует заключать трудовые договоры. Характерными признаками трудовых отношений являются:
• систематическая выплата заработной
платы за процесс труда (а не ее результат);
• соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
• выполнение работы по профессии
(должности), определенной Национальным
классификатором Украины «Классификатор профессий» ГК 003:2010, утвержденным приказом Госпотребстандарта от
28.07.2010 г. № 327;
• обязанность работодателя предоставить рабочее место;
• соблюдение правил охраны труда на
предприятии, в учреждении, организации
с учетом Закона Украины «Об охране труда»
и т. п.
При выполнении работы сторожа все
эти признаки, присущи трудовым отношениям, имеются. Поэтому вариант договора
о предоставлении услуг при замене из-за
неявки сторожа применять не будем.
Сверхурочные работы
как вариант замены
О сверхурочных работах как варианте
решения при замене отсутствующих работников сообщалось в Письме № 1484.
И в предыдущей статье о заменах отмечалось,
что сверхурочные работы при этом возможны в исключительном случае для продолжения работы в смене при неявке сменяющего
работника, если работа не допускает перерыва (п. 5 части третьей ст. 62 КЗоТ).
Такая замена отсутствующего работника
может быть применена в бригаде-смене, если
нет возможности замены отсутствующего
работника другим работником смены (что
маловероятно). И такая замена (сверхурочная работа сменяемого работника) прием

№9 (146) вересень 2018

лема и очень вероятна для сторожей с одним
человеком в смене.
Как и для всех случаев проведения сверхурочных работ, при неявке сменщика требуется разрешение профсоюзного комитета
предприятия для проведения сверхурочных
работ (ст. 64 КЗоТ). И сверхурочные работы не должны превышать для работника
четырех часов в течение двух дней подряд
(ст. 65 КЗоТ).
Практика считает допустимым разрешение выборного органа профсоюзной организации после проведения сверхурочных
работ в случае аварии, стихийного бедствия,
невыхода сменщика и в других экстренных
случаях. Выход из указанной ситуации следует из содержания ст. 64 КЗоТ: из нее не
вытекает запрет на заблаговременное получение согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации на проведение
сверхурочных работ в экстренных случаях
(п. 2 Комментария от 2010 г. к ст. 64 КЗоТ,
с. 212).
При суммированном учете рабочего времени сверхурочной считается работа сверх
установленной графиком выхода на работу
продолжительности работы за день (смену).
Это следует из части первой ст. 62 КЗоТ.
Практическая ситуация
Сторож основной смены Шиян И. С. 4
августа 2018 г. должен отработать по утвержденному графику (см. приложение 2
к статье) 7 часов — с 01:00 до 8:00 этого
же дня. В связи с болезнью он не может выйти на работу. Из этих 7 часов Шияна И. С.
может заменить в течение первых 4 часов

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

с 01:00 до 05:00 сторож подменной смены.
В нашем случае это Тищенко В. С. (приложение 1 к статье), который отработает
не 1 час, а 5 часов (переработка 4 часа).
А в течение последующих 3 часов (с 05:00
до 08:00) Тищенко В. С. может быть заменен
вышедшим на смену раньше (не в 08:00,
а в 05:00) сторожем основной смены Сенем В. Г., который отработает 4 августа не
8 часов, а 11 часов (переработка 3 часа).
В день 4 августа 2018 г. это сверхурочное
время по устному распоряжению начальника охраны и с согласия Тищенко В. С. и Сеня В. Г.
отрабатывается до издания приказа о проведении сверхурочных работ и до получения
согласия профсоюзного органа на проведение сверхурочных работ.
В приложении 7 приводится пример приказа о проведении сверхурочных работ
в случае их экстренного применения до
издания приказа.
Предложенные статьи на тему замены
работников при суммированном учете рабочего времени на примере охраны не являются исчерпывающими: возможно, ктото найдет и другой вариант решения. Но
предлагаемые подходы к решению этих вопросов (в т. ч. с применением внутреннего
совместительства) помогут на предприятии
определиться с возможными вариантами
замен. И для регламентации рациональных
решений о заменах отсутствующих работников с учетом специфики предприятия (вновь
созданные или давно работающие) может
быть разработано локальное положение по
этим вопросам.
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Приложение 1
Пример приказа о приеме на работу
сторожа подменной смены по бессрочному трудовому договору
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
27.07.2018

г. Запорожье

№ 44-П

О приеме на работу Тищенко В. С.
ПРИНЯТЬ:
ТИЩЕНКО Владимира Станиславовича сторожем подменной смены охраны
с 03.08.2018 г. с неполным рабочим временем по индивидуальному графику работы
на август и сентябрь 2018 г. (приложение к приказу) и далее по графикам работы,
доводимым до исполнителя за месяц до вступления их в действие, с оплатой труда
пропорционально отработанному времени, с окладом 2762 грн в месяц.
Основание: заявление Тищенко В. С. от 26.07.2018 г.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак

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

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

Часов
Отра28 29 30 31
ботка
О О О О
51
Часов
Отра28 29 30
ботка
О О О
113

Христич
Сидоренко

Начальник охраны сторожевой

Старший инспектор по кадрам

В. К. Сидоренко

В. И. Христич

Условные обозначения: 16,1 — продолжительность работы (часов) с началом работы в 08:00 и окончанием работы
в 01:00 следующего дня; 16, 8 — продолжительность работы (часов) с началом работы в 08:00
и окончанием работы в 08:00 следующего дня; 0 — день отдыха.

Тищенко В. С. О О 16 8 О О О О О 16 8 О О О О 16 8 О О О 16 8 О О О 16 1

Сторож:

Тищенко В. С. О О 16 1 О О О 16 1 О О О О О О О О 16 1 О О О О О О О О
На сентябрь 2018 г.

Сторож:

На август 2018 г.

Индивидуальный график работы на август и сентябрь 2018 г.
Тищенко В. С., сторожа подменной смены охраны
(утвержденный приказом по предприятию от 17.05.2018 г. № 50-ОД)

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 27.07.2018 г. № 44-П
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О
О
8
16
О

О
16
О
8
О

16
8
О
О
О

Христич
Сидоренко

Начальник охраны сторожевой

Старший инспектор по кадрам

8

В. К. Сидоренко

В. И. Христич

168
113

Сень В. Г. 16 8 О О 16 8 О О 16 8 О О 16 8 О О 16 8 О О О О О О 16 8 О О 16 8
Подмена О О 16 8 О О О О О 16 8 О О О О 16 8 О О О 16 8 О О О 16 1 О О О

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

152

Часов
Пере- НедоОтрарара31 ботботботка
ка
ка
8 175
О 192
17
16 167
8
О 159
16
О
51
Часов
Пере- НедоОтрараработботботка
ка
ка
144
16
143
17

Шиян И. С. 8 О О 16 8 О О 16 8 О О 16 8 О О О О О О 16 8 О О 16 8 О О 16 8 О

Безь В. И О 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
Лось С. И. О 16 8 О О 16 8 О О О О О О 16 8 О О 16 8 О О 16 8 О О О 7 О О 16

8
О
16
О
О

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

16
8
О
О
О

Сторожа:

8 О О 16 8 О О 16 8 О О 16 8 О О О 7 О О 16 8 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
О 7 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 7 О О 16 8 О О 16 8 О О 16 8 О О 16 8
16 1 О О О 16 1 О О О О О О О О 16 1 О О О О О О
Сентябрь с нормой часов при 5-дневной рабочей неделе — 160 часов

О
16
О
8
О

Безь В. И.
Лось С. И.
Шиян И. С.
Сень В. Г.
Подмена

16
8
О
О
О

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

Сторожа:

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

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

Фрагмент графиков сменности работников охраны
с выделением по числам месяцев утвержденной отработки часов сторожей в основных сменах
и предполагаемой отработки этими сторожами в подменной смене по совместительству
(3–4, 8–9, 18–19 августа, 3–4, 10–11, 16–17, 21–22, 26–27 сентября)

Приложение 2
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Приложение 3
Пример заявления работника о работе
по внутреннему совместительству
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д .И.
сторожа основной смены охраны
Шияна И. С.
Заявление
Прошу с 03.08.2018 г. поручить мне на предприятии в свободное от основной
работы время совместительство сторожа подменной смены в службе охраны, которое будет проводиться по утвержденному индивидуальному графику сменности
в определенные дни учетного периода.
26.07.2018

Шиян

И. С. Шиян

Предлагаю удовлетворить просьбу сторожа основной смены охраны Шияна И. С.
о поручении ему выполнения обязанностей сторожа подменной смены в порядке
внутреннего совместительства.
Начальник охраны сторожевой
26.07.2018

Христич

В. И. Христич
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Приложение 4
Пример приказа о поручении сторожу основной смены охраны работы
в подменной смене в порядке бессрочного внутреннего совместительства
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
27.07.2018

г. Запорожье

№ 44-П

О внутреннем совместительстве Шияна И. С.
ПОРУЧИТЬ:
ШИЯНУ Ивану Сергеевичу, сторожу основной смены службы охраны, с 03.08.2018 г.
выполнение по совместительству обязанностей сторожа подменной смены по индивидуальному графику работы на август и сентябрь 2018 г. (приложение к приказу)
и далее по графикам работы, доводимым до исполнителя за месяц до вступления
их в действие, с оплатой труда пропорционально отработанному времени, исходя из
оклада Шияна И. С. 2762 грн в месяц.
Основание: заявление Шияна И. С. от 26.07.2018 г. с ходатайством начальника
охраны о совместительстве.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак
Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 27.07.2018 г. № 44-П

Индивидуальный график работы Шияна И. С.
как сторожа подменной смены охраны на август и сентябрь 2018 г.
по графикам сменности, утвержденным приказом по предприятию
от 17.05.2018 г. № 50-ОД
3 августа — 16 часов (с 08:00 до 24:00);
4 августа — 1 час (с 00:00 до 01:00);
16 сентября — 16 часов (с 08:00 до 24:00);
17 сентября — 8 часов (с 00:00 до 08:00).
Начальник охраны сторожевой

Христич

В. И. Христич

Старший инспектор по кадрам

Сидоренко

В. К. Сидоренко
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Приложение 5
Пример приказа о замене работника, отсутствующего в бригаде (смене)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
05.06.2018

г. Запорожье

№ 29-П

О выполнении обязанностей временно
отсутствующего работника Сухановым И. П.
ПОРУЧИТЬ:
СУХАНОВУ Ивану Петровичу, слесарю по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин, с его согласия, без освобождения от основной работы, обусловленной трудовым
договором и должностной инструкцией, дополнительной работы по исполнению
обязанностей временно отсутствующего работника Семенова С. В., аппаратчика
обработки зерна 3 разряда, с доплатой 80 % тарифной ставки отсутствующего работника, с 06.06.2018 г. на время его отсутствия по временной нетрудоспособности.
Основания: 1. Коллективный договор на 2018 г.
2. Штатное расписание на 2018 г.
3. Заявление Суханова И. П. от 05.06.2018 г. с визой мастера участка.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак
Приложение 6

Пример приказа о поручении сторожу основной смены охраны
работы в подменной смене в порядке внутреннего совместительства
по срочному трудовому договору
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
07.08.2018

г. Запорожье

№ 52-П

О внутреннем совместительстве Сеня В. Г.
ПОРУЧИТЬ:
СЕНЮ Валентину Григорьевичу, сторожу основной смены службы охраны,
08.08.2018 г. с 08:00 до 24:00 и 09.08.2018 г. с 00:00 до 01:00 выполнение по совмести-
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тельству обязанностей сторожа подменной смены, с оплатой труда пропорционально
отработанному времени, исходя из оклада Сеня В. Г. 2762 грн в месяц.
Основание: заявление Сеня В. Г. от 07.08.2018 г. с ходатайством начальника охраны
о совместительстве.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Приложение 7
Пример приказа о поручении проведения сверхурочных работ
в случае их экстренного применения до издания приказа
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
06.08.2018

г. Запорожье

№ 65-ОД

О проведении сверхурочных работ 04.08.2018 г.
Сторож основной смены сторожевой охраны Шиян И. С. из-за временной нетрудоспособности не вышел на работу 04.08.2018 г. Сторожами Тищенко В. С.
и Сенем В. Г. с их согласия 04.08.2018 г. отработано сверхурочно за неявившегося
сменщика соответственно 4 и 3 часа. Была договоренность с председателем профсоюзного комитета о разрешении работать сверхурочно.
С учетом изложенного, с целью упорядочения проведенных сверхурочных работ, руководствуясь нормами действующего законодательства и по согласованию
с профсоюзным комитетом предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать из 7 часов работ 04.08.2018 г. по охране производственного объекта
за неявившегося сменщика 4 часа (с 01:00 до 05:00) сверхурочными для сторожа
Тищенко В. С. и 3 часа (с 05:00 до 08:00) сверхурочными для сторожа Сеня В. Г.
2. Главному бухгалтеру Светловой В. В. обеспечить оплату сверхурочных работ
Тищенко В. С. и Сеню В. Г. в двойном размере.
Основание: 1. Заявление сторожей Тищенко В. С. и Сеня В. Г. от 06.08.2018 г.
с подтверждением согласия на сверхурочные работы.
2. Докладная записка начальника охраны сторожевой Христича В. И. от
06.08.2018 г. об отработке сверхурочных работ.
3. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета от 06.08.2018 г.
с разрешением на проведение сверхурочных работ.
4. Докладная записка старшего инспектора по кадрам Сидоренко В. К.
от 06.08.2018 г. с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

ОПЛАТА ПРАЦі

Сьогодні в рубриці:

Індексація та
компенсація
грошових доходів

c. 53

Відрядження водіїв:
продовження й оплата

c. 57

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

Місяці
серпень вересень

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 99,3

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 серпні 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 – липень 2018 р. ІСЦ становив 102,8 % (1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 ×
× 1,000 × 0,993 × 100), тобто не перевищив порогу індексації (103 %), тому у вересні 2018 р.
індексація нараховується також на величину приросту ІСЦ — 14 %.
Припустимо, що заробітна плата за серпень 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 серпні 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 серпні 2018 р.
Місяць
2014

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

136,4
135,0
129,9
122,6
114,4
112,3
111,5
109,8
103,9
99,1
95,4
89,7

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

84,0
74,7
57,7
38,3
35,4
34,8
36,2
37,3
34,2
36,0
33,3
32,4

31,2
31,7
30,4
26,0
25,9
26,1
26,3
26,6
24,4
21,0
18,9
17,8

16,5
15,4
13,3
12,3
10,9
9,1
8,9
9,0
6,9
5,6
4,7
3,6

2018

2,1
1,2
0,1
—
—
—
—

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 серпні 2018 р.
Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу
(лютий 2016 р. – липень 2018 р.), за січень 2016 р. становить 31,2 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850 грн × 32,1 ÷ 100 = 914,85 грн.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Командировки

водителей: продление
и оплата
Водитель грузового автомобиля был командирован на один
день для перевозки зерна на элеватор. Сдача груза в связи
с ожиданием выгрузки затянулась на второй день. Правомерно ли в этом случае продление командировки? Как
оплатить работу водителя? О нормативном порядке определения и оплаты рабочего времени водителя в командировке
в случае простоя автомобиля с зерном на элеваторе сверх
установленной нормы — в статье

П

орядок направления работников
в командировку определяется на
предприятии1. Для его разработки
за основу берут Инструкцию о служебных
командировках в пределах Украины и за рубеж, утвержденную приказом Министерства
финансов Украины от 13.03.1998 г. № 59
(далее — Инструкция № 59), и дополняют
нормами и положениями, присущими только предприятию. Поэтому в случае надлежащего подхода к разработке своего Положения о командировках у предприятия воп
росов о порядке направления в команди1 О том, как разработать свое Положение о командировках и его типовую форму, см. спецвыпуск № 4/2017.
(Прим. ред.)

ровку, ее продления и т. п. возникать не
должно.
Поскольку статья рассчитана на широкий круг читателей, будем ссылаться на
Инструкцию № 59 как типовую, считая,
что ее нормы легли в основу локального
Положения о командировках.
Пункт 10 раздела II Инструкции № 59
содержит положения, касающиеся продления срока командировки, а именно:
• с разрешения руководителя может
приниматься во внимание вынужденная
задержка в командировке по не зависящим от работника причинам при наличии подтверждающих документов в оригинале;
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• решение о продлении срока командировки руководитель принимает после
прибытия командированного работника
к месту постоянной работы на основании
его докладной записки, и оформляется оно
соответствующим приказом (распоряжением) руководителя предприятия;
• за время задержки в месте пребывания в командировке без уважительных причин работнику не выплачивается заработная плата, не возмещаются суточные затраты, затраты на аренду жилого помещения
и другие затраты.
Положение о рабочем времени и отдыхе
водителей колесных транспортных средств,
утвержденное приказом Министерства
транспорта и связи Украины от 07.06.2010 г.
№ 340 (далее — Положение № 340), определяет следующее:
• рабочее время водителя — это время,
в течение которого водитель обязан выполнять свои обязанности, определенные трудовым договором и правилами внутреннего
трудового распорядка (пп. 1.5 раздела I);
• в рабочее время водителя, в частности,
включается время простоев не по вине водителя (пп. 2.1 раздела II).
В соответствии с пп. 6.2 раздела VI учет
рабочего времени водителей осуществляется на основе табеля учета использования
рабочего времени, «Перевозчик» (работодатель) ведет Ведомость учета рабочего
времени и отдыха водителя (приложение 2
к Положению № 340). В этой Ведомости
при перевозке грузов проставляются по
дням месяца фактические данные о начале
и конце рабочей смены.
В табеле учета рабочего времени следует
использовать буквенный код командировки «ВД», цифровой код — 07.
В соответствии со ст. 97 КЗоТ и ст. 15 Закона об оплате труда условия оплаты труда,
в т. ч. за время командировки, предприятие
определяет самостоятельно в коллективном
договоре или другом локальном акте с соблю-
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дением норм и гарантий, предусмотренных
законодательством, генеральным, отраслевыми (региональными) соглашениями.
Согласно части третьей ст. 121 КЗоТ работникам, направленным в служебную командировку, оплата труда за выполненную работу осуществляется в соответствии
с условиями, определенными трудовым
или коллективным договором, и размер
такой оплаты не может быть ниже среднего
заработка.
В дневной заработок работника, который может сравниваться со среднедневным
заработком, включаются все элементы заработной платы, начисляемые работнику
согласно условиям трудового, коллективного договора в месяце, в котором его направляют в командировку. К этим элементам относятся оклад, доплаты, надбавки, премии,
носящие постоянный характер (ежемесячные, квартальные и др.), то есть начисленные работнику элементы заработной платы за отработанные им дни.
Для рассматриваемого случая размер
оплаты труда должен быть определен с учетом среднего заработка за два последних
месяца в соответствии с п. 2 Порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением КМУ от 08.02.1995 г.
№ 100.
Во избежание в дальнейшем непроизводительных затрат в связи с продолжительными простоями, возникающими при сдаче груза, целесообразно уточнить условия
хозяйственного договора с элеватором и установить определенные компенсации в случае сверхнормативных простоев автомобилей.
С учетом изложенного, в связи с вынужденной задержкой в командировке на основании докладной записки командированного (со ссылкой на дату складской квитанции о приеме зернового груза) срок командировки нужно продлить приказом руководителя предприятия, который издается
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после возращения работника. в этом случае
складская квитанция является оригиналом
подтверждающего документа о задержке
в командировке.
Что касается оплаты труда, то следует:
• определить дневной заработок за один
день командировки с учетом всех элементов
заработной платы;
• определить среднедневной заработок
за два последних месяца;
• сравнить среднедневной и дневной заработок и для оплаты дней командировки из

двух величин дневного заработка принять
заработок, больший по размеру2.
в приложении приводится пример приказа по предприятию о продлении срока и оплате дней командировки. не урегулированные коллективным договором
вопросы организации рабочего времени
(в рассматриваемом случае — продления
срока командировки) в соответствии с п. 4
ст. 247 КЗоТ согласовываются с профсоюзным комитетом предприятия (профсоюзным представителем).

Приложение
Пример приказа по предприятию о продлении срока
и оплате дней командировки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВИШНЕВОЕ»
ПРИКАЗ
09.07.2018

с. Вишневое

№ 42-ОД

О продлении срока и оплате дней
служебной командировки Солоду В. Д.
Водитель грузового автомобиля Солод В. Д. был командирован на один день
04.07.2018 г. в г. Светлолиманск Н-ской области для перевозки пшеницы на хранение в Светлолиманском элеваторе. В связи с задержкой выгрузки груза не по вине
Солода В. Д. груз был передан элеватору на второй день 05.07.2018 г.
О передаче груза в этот день свидетельствует складская квитанция с этой же датой.
Вопросы по командировкам в коллективном договоре предприятия не урегулированы.
С учетом изложенного, согласно Инструкции о служебных командировках в пределах
Украины и за рубеж, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от
13.03.1998 г. № 59 и действующей с учетом последующих изменений, руководствуясь
ст. 121 КЗоТ Украины и по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия

2 По мнению редакции, норму ст. 121 КЗоТ («оплата труда за выполненную работу осуществляется в соответствии
с условиями, определенными трудовым или коллективным договором, и размер такой оплаты не может быть ниже
среднего заработка») следует понимать так: если дневной заработок ниже среднедневного, следует доплатить разницу.
Дневной заработок с учетом доплаты и будет не ниже среднего. (Прим. ред.)
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать срок командировки водителя грузового автомобиля Солода В. Д.
продленным на один день по 05.07.2018 г. включительно.
2. Утвердить расчет заработка Солода В. Д. за день командировки в июле 2018 г.
(приложение № 1 к приказу) и расчет среднедневного заработка за два последних
месяца (приложение № 2 к приказу).
2.1. Установить для оплаты дней командировки заработок за один день в июле
2018 г. в сумме 261,72 грн как больший по размеру по сравнению со среднедневным
заработком за последние два месяца.
2.2. Главному бухгалтеру Васиной В. М. обеспечить выплату заработной платы
за дни командировки по 261,72 грн в день.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора Белоконя Т. П.
Основание: 1. Докладная записка водителя автомобиля Солода В. Д. от 05.07.2018 г.
по вопросу продления командировки.
2. Протокол заседания профсоюзного комитета от 06.07.2018 г. № 6
с согласованием вопроса рабочего времени в командировке.
3. Докладная записка заместителя директора Белоконя Т. П. от 06.07.2018 г.
с проектом приказа.

Директор

Вербный

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

Д. И. Вербный
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Сьогодні в рубриці:

Матеріальна допомога:
види та оподаткування

c. 61

Звітність з ЄСВ:
квитанції № 1 і № 2
та штрафи

c. 68

Ірина Красовська,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Матеріальна

допомога:
види та оподаткування
Ані трудове, ані податкове законодавство не містять визначення терміна «матеріальна допомога», однак на практиці
майже кожне підприємство виплачує її своїм працівникам.
Про те, якою може бути матеріальна допомога та як її оподатковувати, — в статті
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Види матеріальної допомоги
Матеріальна допомога може розрізнятися
за такими ознаками:
• за обов’язковістю надання:
– обов’язкова — передбачена законодавством або колективним (трудовим) договором, не залежить від фінансового становища
роботодавця;
– необов’язкова — виплачується в окремих
випадках за рішенням роботодавця залежно
від фінансових можливостей;
• за періодичністю надання:
– систематична — надається регулярно,
як правило, раз на рік. Законодавством передбачена для певних категорій працівників
виплата матеріальної допомоги до щорічної
відпустки;
– одноразова (разова) — надається нерегулярно, за наявності фінансових можливостей підприємства або в разі настання
певних подій у працівника;
• за кількістю працівників, яким вона
надається:
– всім працівникам або більшості — категорії працівників визначаються нормами
законодавства або колективним (трудовим)
договором;
– окремим працівникам — виплачується
на підставі їх заяв і за рішенням роботодавця;
• за розміром:
– залежно від рівня заробітної плати —
надається в розмірі посадового окладу або
його частини, середньомісячного заробітку
або його частини;
– залежно від потреби — надається в розмірі, зазначеному в заяві працівника, або за
рішенням роботодавця;
• за напрямом використання:
– цільова — надається на конкретні цілі;
– нецільова — використовується працівником на власний розсуд;
• за включенням до фонду оплати праці:
– включається до фонду оплати праці —
належить до інших заохочувальних та ком-
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пенсаційних виплат згідно з Інструкцією зі
статистики зарплати;
– не включається до фонду оплати праці — відповідно до положень Інструкції зі
статистики зарплати.
ПКУ містить такі поняття допомоги:
• фінансова допомога (пп. 14.1.257 ПКУ);
• допомога на лікування та медичне обслуговування за рахунок коштів роботодавця
(пп. 165.1.19 ПКУ);
• благодійна допомога, яка для цілей
оподаткування поділяється на:
– нецільову — надається без встановлення
будь-яких умов або напрямів використання
(пп. 170.7.3 ПКУ);
– цільову — надається під визначені умови
та напрями її витрачання (пп. 170.7.4 ПКУ).
Тему фінансової допомоги працівнику підприємства було розглянуто журналі
«Заробітна плата» № 4/2018, с. 69, тож на
ній зупинятися не будемо, а з’ясуємо порядок
надання та оподаткування інших згаданих
вище видів матеріальної допомоги.

Порядок надання матеріальної
допомоги
За своєю суттю матеріальна допомога
є заохоченням або компенсацією витрат
фізичної особи на оздоровлення, оплату лікування, у зв’язку із сімейними обставинами
тощо, тому її надання має бути передбачено
в колективному договорі підприємства.
Якщо колективний договір на підприємстві
не укладено, роботодавець зобов’язаний
узгодити питання виплати матеріальної допомоги з виборним органом профспілкової
організації, а якщо такого немає — з іншим
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (частина друга
ст. 97 КЗпП, частина перша ст. 15 Закону
про оплату праці).
Крім того, всі аспекти надання матеріальної допомоги можна затвердити в локаль-
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ному документі підприємства, наприклад,
у положенні про соціальне забезпечення,
положенні про матеріальну допомогу тощо,
затвердженому керівником.
Для одержання матеріальної допомоги
працівник має написати заяву, в якій вказати обставини, що є причиною для надання
допомоги. На підставі заяви працівника та
положень колективного договору (іншого
внутрішнього документа) керівник підприємства видає наказ про надання матеріальної
допомоги, в якому зазначає конкретний її
розмір.

Допомога на лікування
Зазвичай таку матеріальну допомогу
надають у разі виникнення певних обставин, що призвели до необхідності лікування
та медичного обслуговування працівника
підприємства. Зважаючи на це, для підприємства виплата допомоги на лікування є
незапланованою та непередбачуваною й за
періодичністю надання належить до разової.
Відповідно до п. 3.31 Інструкції зі статистики
зарплати матеріальна допомога разового
характеру, що надається підприємством
окремим працівникам на оплату лікування,
оздоровлення дітей тощо, не належить до
фонду оплати праці.
Допомога на лікування може надаватися
працівнику:
• у вигляді компенсації витрат, понесених
ним самостійно
або
• у вигляді прямої оплати за його лікування закладу охорони здоров’я.
Від варіанту надання допомоги на лікування залежить її оподаткування.
 омпенсація за наявності
К
підтвердних документів
Якщо працівнику компенсують витрати
на лікування за наявності підтвердних до-
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кументів, то в такому разі слід керуватися
пп. 165.1.19 ПКУ, згідно з яким до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу фізичної особи — платника податку
не включаються кошти або вартість майна
(послуг), що надаються йому або члену
його сім’ї першого ступеня споріднення,
дитині, яка перебуває під його опікою або
піклуванням, як допомога на лікування та
медичне обслуговування за рахунок коштів
його роботодавця, за умови документального
підтвердження витрат, пов’язаних із наданням
зазначеної допомоги (у разі надання коштів),
у т. ч., але не виключно, для придбання
ліків, донорських компонентів, протезноортопедичних виробів, виробів медичного
призначення для індивідуального користування інвалідів, витрат на обов’язковий
профілактичний огляд працівника та його
вакцинацію, спрямовану на профілактику
захворювань в період загрози епідемії, крім
витрат, що компенсуються виплатами з
фонду загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування.
Підтвердними документами можуть слугувати:
• документи про необхідність проведення для працівника певного лікування
та медичного обслуговування (зокрема,
документи про наявність та характеристику
його хвороби);
• документи про надання послуг з лікування та медичного обслуговування, що
ідентифікують постачальника послуг (медичний заклад) та платника податку, якому
надаються такі послуги (тобто працівника),
обсяг та вартість наданих послуг (договір
на лікування, платіжні та розрахункові документи, медичний висновок, акти надання
послуг), інші відповідні документи залежно
від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та стану працівника.
Якщо працівник разом із заявою про відшкодування йому витрат на лікування та
медичне обслуговування надає всі необхідні
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підтвердні документи, то сума допомоги не
включається до його загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу і, відповідно, не обкладається ПДФО.
Відзначимо, що ПКУ не встановлено обмеження розміру виплат на лікування та
медичне обслуговування працівника за
рахунок коштів роботодавця, а це означає,
що за наявності підтвердних документів підприємство може відшкодувати працівнику,
члену його сім’ї першого ступеня споріднення,
дитині, яка перебуває під його опікою або
піклуванням, без оподаткування ПДФО будьяку суму коштів, витрачених на лікування
та медичне обслуговування.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
сума допомоги на лікування та медичне обслуговування, надана працівнику роботодавцем, відображається з ознакою доходу «143».
Оскільки об’єкт обкладення ВЗ такий
самий, як і для ПДФО (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ), із суми допомоги
на лікування та медичне обслуговування не
утримується ВЗ.
Щодо ЄСВ, то згідно з п. 14 розділу І
Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р.
№ 1170 (далі — Перелік № 1170), матеріальна
допомога разового характеру, яка надається
окремим працівникам на оплату лікування,
не є базою для нарахування ЄСВ.
У листі від 19.08.2016 р. № 18024/6/9999-13-02-03-15 ДФСУ зауважує, що ПКУ не
визначає відмінностей в обкладенні ПДФО
та ВЗ сум допомоги на оплату вартості послуг
з лікування та медичного обслуговування
в Україні або за кордоном. З цього можна
зробити висновок, що норма пп. 165.1.19
ПКУ поширюється і на випадки надання допомоги на лікування хворого за кордоном.
Але, на нашу думу, якщо роботодавець
забажає скористатися цією нормою в разі
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надання допомоги на лікування працівника
за кордоном, то йому варто мати документи,
що підтверджують неможливість надання
необхідної медичної допомоги такому працівнику в Україні (виписка з медичної карти
амбулаторного (стаціонарного) хворого за
формою, затвердженою МОЗ, висновок групи
експертів МОЗ відповідного профілю). Крім
того, щоб уникнути в подальшому будь-яких
неприємностей під час перевірки, можна
звернутися до податківців для отримання
відповідної індивідуальної консультації з
цього приводу.
 омпенсація за відсутності
К
підтвердних документів
Якщо працівнику компенсують витрати
на лікування без підтвердних документів,
то в цьому разі слід керуватися пп. 165.1.19
ПКУ, але виходити із протилежного.
Зокрема, якщо працівник подасть заяву
про відшкодування йому витрат на лікування
та медичне обслуговування й при цьому не
надасть усіх необхідних підтвердних документів, а підприємство все одно йому виплатить кошти, то в такому випадку не буде
дотримано головної умови для звільнення
суми допомоги від оподаткування.
Унаслідок цього в працівника, якому компенсовано витрати на лікування та медичне
обслуговування без підтвердних документів,
виникає дохід у вигляді додаткового блага
в розмірі компенсації на підставі пп. «г»
пп. 164.2.17 ПКУ (як сума грошового відшкодування витрат платника податку, яке за
законодавством не належить до обов’язкового
відшкодування або звільняється від оподаткування).
Дохід у вигляді додаткового блага включається до складу загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу працівника і, відповідно, підлягає оподаткуванню:
сума такого доходу оподатковується ПДФО
за ставкою 18 %, а також з неї утримується
ВЗ (1,5 %).
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У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
сума додаткового блага відображається з
ознакою доходу «126».
Стосовно ЄСВ відзначимо таке. За
Переліком № 1170 звільнення матеріальної
допомоги разового характеру, що надається
окремим працівникам на оплату лікування,
від нарахування ЄСВ не прив’язане до жодної умови її надання (виплати). Це вказує
на те, що зазначена допомога не є базою
для нарахування ЄСВ і в разі, якщо підприємство надає її працівнику без подання ним
підтвердних документів.
Ще одним аргументом на користь того, що
на суму допомоги на лікування, виплаченої
працівнику без підтвердних документів, не
слід нараховувати ЄСВ, є те, що в такому разі
вона не належить до фонду оплати праці.
Платежі лікувальному закладу
Якщо підприємство компенсує вартість
лікування працівника безпосередньо медичному закладу, в такому випадку слід
керуватися пп. 170.7.4 ПКУ, в якому перелічені види цільової благодійної допомоги,
які не оподатковуються ПДФО, і серед них
є допомога на лікування.
Так, пп. «а» пп. 170.7.4 ПКУ передбачено
звільнення від обкладення ПДФО цільової
благодійної допомоги на лікування в будьякій сумі в разі дотримання таких умов:
• підприємство (юридична особа) або
фізична особа — підприємець, що надає таку
допомогу, є резидентом України;
• допомога надається працівнику —
платнику податків або члену його родини
першого ступеня споріднення чи таким не
працівникам: особі з інвалідністю, дитині з
інвалідністю або дитині, в якої хоча б один
із батьків є особою з інвалідністю, дитинісироті, напівсироті, дитині з багатодітної або
малозабезпеченої родини, дитині, батьки
якої позбавлені батьківських прав;
• допомога надається (перераховується)
безпосередньо закладу охорони здоров’я
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незалежно від форми власності (приватна,
комунальна, державна);
• допомога надається для таких цілей:
оплати послуг із лікування зазначених вище
фізичних осіб, придбання ліків, донорських
компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для
індивідуального використання особами з інвалідністю;
• допомога не спрямовується на компенсацію медичних послуг, пов’язаних, зокрема,
із: косметичним лікуванням або косметичною хірургією, які здійснюються не за медичними показаннями; лікуванням та протезуванням зубів з використанням дорогоцінних
матеріалів; операціями з переміни статі; лікуванням різних видів залежності; придбанням
ліків, медичних засобів та пристосувань, які
не належать до життєво необхідних;
• є в наявності документи, що підтверджують необхідність лікування та витрати
на його проведення (медичний висновок,
договір на лікування, рахунок на оплату вартості лікування, платіжні документи тощо).
Якщо не дотримано хоча б однієї із зазначених умов, то допомога на лікування
підлягає оподаткуванню ПДФО на загальних
підставах. У такому випадку суму допомоги
вважають доходом у вигляді додаткового
блага для особи, на лікування якої вона
перерахована, включають до складу її оподатковуваного доходу і оподатковують за
ставкою 18 %.
Аналогічно утримується і ВЗ. Зокрема,
якщо об’єкт обкладення ПДФО відсутній, то із
суми допомоги, перерахованої роботодавцем
закладу охорони здоров’я на лікування конкретної фізичної особи, ВЗ не утримується.
Якщо ж унаслідок недотримання вимог
пп. «а» пп. 170.7.4 ПКУ сума цільової благодійної допомоги на лікування підлягає оподаткуванню ПДФО, то з неї утримується ВЗ
за ставкою 1,5 %.
Відповідно до пп. 170.7.5 ПКУ в разі дотримання зазначених вище вимог цільова
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благодійна допомога не оподатковується
ПДФО та ВЗ протягом 24 календарних місяців,
наступних за місяцем її отримання. Якщо
така грошова допомога не буде використана
в строк і одночасно не повернена підприємству-благодійнику, то набувач допомоги
зобов’язаний включити невикористану суму
до складу загального річного оподатковуваного доходу та сплатити ПДФО і ВЗ. При
цьому набувач цільової благодійної допомоги
має право звернутися до контролюючого
органу із заявою щодо продовження строку
використання такої допомоги та наведенням
обставин, які свідчать про неможливість її
повного використання протягом 24 календарних місяців (пп. 170.7.5 ПКУ).
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
сума цільової благодійної допомоги на лікування, що не обкладається ПДФО, відображається з ознакою доходу «169», а та,
що підлягає оподаткуванню, — з ознакою
доходу «126».
Згідно з п. 13 розділу ІІ Переліку № 1170
сума витрат на оплату послуг із лікування
працівників, які були надані закладами охорони здоров’я, не є базою для нарахування
ЄСВ. Так само не нараховується ЄСВ і на
суму благодійної цільової допомоги, наданої
іншій фізичній особі, що не є працівником
підприємства, оскільки така виплата не
входить до фонду оплати праці.

Нецільова благодійна допомога
Юридична або фізична особа може надати
будь-якому громадянину нецільову благодійну допомогу, в т. ч. матеріальну. При
цьому не має значення, у яких відносинах
перебувають підприємство та одержувач
допомоги.
Оподаткування нецільової благодійної
допомоги встановлено пп. 170.7.3 ПКУ.
Згідно з цією нормою, для того щоб сума нецільової благодійної допомоги не включалася
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до оподатковуваного доходу її одержувача,
необхідно дотриматися таких умов:
• підприємство або фізична особа, що
надає таку допомогу, має бути резидентом
України;
• допомога повинна носити нецільовий
характер (наприклад, для вирішення соціально-побутових потреб);
• розмір допомоги протягом року сукупно не повинен перевищувати граничного
розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ, а саме величину, що дорівнює добутку розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня
звітного року (у 2018 р. — 1762,00 грн),
та коефіцієнта 1,4, округленого до найближчих 10 грн. У 2018 р. зазначений граничний розмір доходу становить 2470,00 грн
(1762,00 грн × 1,4).
Отже, якщо одночасно виконуються всі
вказані умови, то сума нецільової благодійної
допомоги не обкладається ПДФО і з неї не
утримується ВЗ.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
сума нецільової благодійної допомоги на
лікування, що не обкладається ПДФО, відображається з ознакою доходу «169».
Якщо не виконується хоча б одна із вказаних вище перших двох умов, то вся сума
допомоги включається до складу загального
річного оподатковуваного доходу одержувача — платника податку як дохід у вигляді
додаткового блага з відповідним оподаткуванням ПДФО та утриманням ВЗ.
А якщо не виконується третя умова, а саме
розмір допомоги протягом року сукупно перевищує граничний розмір доходу, визначений згідно з абзацом першим пп. 169.4.1
ПКУ, то сума перевищення підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ
за ставкою 1,5 %.
Якщо допомога надається в негрошовій
формі, базою утримання ПДФО є сума перевищення, збільшена на «натуральний»
коефіцієнт (у 2018 р. — 1,21951). При цьому
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ВЗ утримується із суми перевищення без
збільшення на такий коефіцієнт.
Сума перевищення нецільової благодійної допомоги над граничним розміром
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку як інші доходи та відображається в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
з ознакою доходу «127».
Платник податку, який протягом звітного
року одержав нецільову благодійну допомогу,
сукупний розмір якої перевищує вказаний
граничний розмір, зобов’язаний подати
річну податкову декларацію із зазначенням
її конкретної суми.
Нецільова благодійна допомога не належать до основної й додаткової зарплати
та інших заохочувальних і компенсаційних
виплат, отже, вона не є базою для нарахування ЄСВ.

Матеріальна допомога
систематичного характеру
Матеріальна допомога, яка має систематичний характер (наприклад, раз на рік, але
кожного року), як правило, виплачується всім
працівникам підприємства або більшості з
них. Типовим прикладом такої допомоги
є матеріальна допомога на оздоровлення,
яка виплачується раз на рік перед щорічною
відпусткою.
Згідно з пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики
зарплати така допомога включається до
фонду оплати праці в складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що
надаються працівникам у зв’язку із трудовими відносинами. Зважаючи на це, матеріальна допомога систематичного характеру
з метою оподаткування розглядається як
заробітна плата.
Отже, така допомога підлягає обкладенню ПДФО за ставкою 18 % і з неї утримується ВЗ за ставною 1,5 %. У податковому
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розрахунку за ф. № 1ДФ сума матеріальної
допомоги, що має систематичний характер,
відображається з ознакою доходу «101».
І оскільки зазначена допомога входить до
фонду оплати праці, вона є базою для нарахування ЄСВ.

Допомога на поховання
У контексті нашої теми коротко нагадаємо порядок оподаткування допомоги
на поховання.
Відповідно до пп. 165.1.22 ПКУ від оподаткування ПДФО звільняються кошти або
вартість майна (послуг), що надаються як
допомога на поховання платника податку:
а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом
України, відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації,
фондом державного соціального страхування України або професійною спілкою;
б) роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у т. ч. перед виходом на пенсію) у розмірі,
що не перевищує подвійного розміру суми,
визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ
(у 2018 р. — 4940 грн). Сума перевищення
за її наявності остаточно оподатковується
під час її нарахування (виплати, надання).
Як виплатити кошти, зрозуміло. Але допомога на поховання, як бачимо, може надаватися роботодавцем у вигляді оплати послуг
сторонніх організацій (оплата ритуальних
послуг, автотранспорту, поминального обіду
тощо) чи безпосередньо майном та/або послугами роботодавця — забезпечення власними автотранспортом, приміщенням для
поминального обіду та/або організація власне поминального обіду. І така допомога
майном (послугами) також звільняється від оподаткування ПДФО. Проте, як це
зробити — читайте в журналі «Заробітна
плата» № 4/2016, с. 81.
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Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

Звітність з ЄСВ:

квитанції № 1 і № 2
та штрафи

Загальновідомо, що подання податкової звітності в елект
ронній формі передбачає отримання двох квитанцій на під
твердження цього факту. Яка їх роль у поданні звітності?
Чи достатньо отримати лише першу квитанцію і чи не буде
накладено в такому разі штрафних санкцій за невчасне по
дання звітності з ЄСВ?

М

ало не щомісяця електронна система
ДФСУ (електронний кабінет платника податку) протягом декількох
днів не надсилає платнику квитанцію № 2 про
подання звітності з ЄСВ. Так, платник надсилає звітність з ЄСВ, наприклад, 14-го числа,
а квитанцію № 2 отримує лише 21-го… Тож
у бухгалтерів часто виникає запитання: чи
достатньо отримати лише першу квитанцію
і чи не буде при цьому накладено штраф за
невчасне подання звітності з ЄСВ?

Способи подання звітності з ЄСВ
Відповідно до п. 1 розділу ІІ Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного

внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435 (далі — Наказ № 435),
платник податків може подати звітність
з ЄСВ чотирма способами (і тут малому
бізнесу пощастило найбільше):
• надіслати засобами електронного
зв’язку в електронній формі, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного
цифрового підпису (ЕЦП)1;
• подати з нарочним на паперових носіях, але потрібно мати електронну копію на
1 Попередня редакція Порядку № 435 (до 01.08.2018 р.)
містила норму, що такий звіт надсилається не пізніше
закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання звітності. У новій редакції Порядку
№ 435 цієї норми немає.
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флешці (якщо в роботодавця більше п’яти
застрахованих осіб);
• подати з нарочним на паперових носіях,
якщо в роботодавця максимум п’ять застрахованих осіб (тобто можна без електронної
копії на флешці);
• надіслати поштою з повідомленням
про вручення та з описом вкладення (якщо в
роботодавця максимум п’ять застрахованих
осіб), але не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання звітності.
Звітність, надіслана поштою, вважається
поданою в день її отримання відділенням
поштового зв’язку. У разі втрати або зіпсуття
поштового відправлення чи затримки його
вручення органу доходів і зборів з вини оператора поштового зв’язку останній відповідає
згідно із законом. Разом із тим платник ЄСВ
протягом п’яти робочих днів з дня отримання
повідомлення про втрату або зіпсуття відправлення зобов’язаний надіслати поштою
або надати особисто (на його вибір) податковому органу другий примірник звітності
разом із копією повідомлення про втрату
або зіпсуття відправлення.
Отже, якщо квитанція № 2 не надходить
протягом кількох днів, можна підстрахуватися та віднести звіт до податкового органу
на паперовому носії (із флешкою). За таких
підстав вбачається, що квитанція № 1 є ідентичною до видачі документа поштою про
отримання звітності з ЄСВ до відправлення.
Отже, отримання квитанції № 1 є достатнім
доказом того, що платник подав звітність
з ЄСВ у день отримання цієї квитанції.

Порядок обміну електронними
документами
Слід зауважити, що наказом Міністерства
фінансів України від 06.06.2017 р. № 557
затверджено Порядок обміну електронними
документами з контролюючими органами
(далі — Порядок № 557). Згідно з п. 12 роз-
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ділу ІІ цього Порядку підтвердженням про
прийняття (реєстрацію) або повідомленням
про неприйняття в контролюючому органі
електронного документа є друга квитанція.
Встановлено, що не пізніше наступного
робочого дня з моменту формування першої квитанції, якщо інше не встановлено
законодавством та цим Порядком, формується друга квитанція. Друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію)
або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа.
У другій квитанції зазначаються реквізити
прийнятого (зареєстрованого) або неприйнятого (із зазначенням причини) електронного документа, результати обробки
в контролюючому органі (дата та час прий
няття (реєстрації) або неприйняття, реєстраційний номер, дані про автора та підписувача
(підписувачів) електронного документа та
автора квитанції).
Разом із тим з п. 2 розділу І Порядку № 557
вбачається, що цей Порядок не стосується
подання звітності з ЄСВ, а йдеться лише про
податкові декларації. Чому в такому разі
згадується Порядок № 557? Для того, щоб
бухгалтери, яких податкові органи будуть
залякувати та вимагати сплатити штраф,
якщо квитанція № 2 на підтвердження подання звітності з ЄСВ надійшла 22-го числа,
не розгубилися та діяли згідно із законодавством. Тобто обґрунтували правову позицію,
відповідно до якої квитанція № 1 є достатнім
доказом того, що звіт з ЄСВ подано вчасно.
А Порядок № 557 до правовідносин щодо
звітів з ЄСВ не застосовується.
Крім того, у частині другій ст. 10 Закону
України «Про електронні документи та елект
ронний документообіг» від 22.05.2003 р.
№ 851-IV зазначено, що якщо автор (платник)
і адресат (податковий орган) у письмовій
формі попередньо не домовилися про інше,
датою й часом відправлення електронного
документа вважаються дата й час, коли відправлення електронного документа не може
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бути скасовано особою, яка його надіслала.
У разі відправлення електронного документа
шляхом пересилання його на електронному
носії, на якому записано документ, датою та
часом відправлення вважаються дата й час
здавання його для пересилання.
Тому важливо перевірити договір про
визнання ЕЦП. Якщо в ньому не вказано,
що датою й часом відправлення електрон
ного документа вважаються дата й час, коли
податковий орган надіслав квитанцію № 2,
все добре.

Відповідальність за неподання
звітності
Слід розрізняти дві різні обставини:
• коли підприємство надіслало звіт;
• коли ДФСУ його прийняла.
Згідно з п. 7 частини 11 ст. 11 Закону про
ЄСВ за неподання, несвоєчасне подання, подання за невстановленою формою звітності
застосовується штрафна санкція в розмірі
10 нмдг (170 грн), а за повторне порушення — у розмірі 60 нмдг (1020 грн). При цьому зазначені штрафні санкції передбачені
не за те, чи ДФСУ прийняла/не прийняла
звітність з ЄСВ, а за те, чи підприємство вчасно її подало.
Тобто якщо підприємство має квитанцію
про те, що звітність з ЄВС було надіслано
14-го числа, а квитанція № 2 отримана
лише 21-го, штрафні санкції до підприємства не можуть бути застосовані. І це
підтвердив Верховний Суд у постанові від
06.02.2018 р. у справі № К/9901/2984/17
(№ 826/20362/16) та в постанові від
15.05.2018 р. у справі № 820/656/17
(№ К/9901/37922/18).
Зокрема, Верховним Судом зазначено, що
«поданий позивачем (підприємством-страхувальником — Прим. авт.) електронний
звіт за червень 2016 р. був вчасно поданий
до контролюючого органу та отриманий
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відповідачем (податковим органом — Прим.
авт.) у той же день, однак електронна квитанція № 2 з відомостями про неприйняття
звіту та виявлені помилки в його заповненні
надійшла позивачу після закінчення граничного строку для подання такого звіту, що
позбавило позивача можливості своєчасно
відкоригувати подану звітність та надіслати
її до контролюючого органу в межах граничних строків подання такої звітності, що
не може бути підставою для застосування
штрафних санкцій».
Тобто якщо у звітності з ЄСВ, поданій підприємством, і будуть помилки, але воно його
надіслало вчасно та отримало квитанцію № 1,
а ДФСУ вказала на помилку в квитанції № 2
від 22-го числа, підприємство не повинно
нести фінансової відповідальності.

Поради
Серед основних порад подавачам звітності
з ЄСВ наведемо такі:
• намагайтеся не затягувати із поданням
звітності з ЄСВ, навіть якщо на підприємстві
велика кількість застрахованих осіб;
• якщо на підприємстві лише п’ять застрахованих осіб, можливо, краще надсилати звітність поштою. Так, це дорожче, але
менше навантаження на нервову систему
бухгалтера;
• якщо бухгалтер бачить, що квитанція
№ 2 не надходить, і починаєте нервувати —
нехай надсилає звітність поштою. Навіть
якщо вже 17-те число, а на підприємства 10
застрахованих осіб. У такому разі до звітності
з ЄСВ слід додати заяву на ім’я керівника місцевого податкового органу, в якій потрібно
вказати, що з технічних причин протягом
кількох робочих днів квитанція № 2 не надійшла, а підприємство надіслало звітність
вчасно (можна додати до заяви скріншот
повідомлення з екрану комп’ютера, з якого
буде зрозуміло, що звітність відправлено).
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Сьогодні в рубриці:

Роз’яснюють
фахівці ДФСУ

c. 71

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

Відображення у ф. № 1ДФ
аліментів, сплачених добровільно
Чи відображаються в податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ аліменти,
що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін?
Відповідно до пп. 165.1.14 ПКУ до
складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не
включаються аліменти, що виплачуються
платнику податку згідно з рішенням суду або
за добровільним рішенням сторін у сумах,
визначених згідно із Сімейним кодексом
України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ (далі —
СКУ), у т. ч. аліменти, що виплачуються
нерезидентом.
Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення

та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок № 4),
аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін, відображаються
в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
з ознакою доходу «140».

Відображення у ф. № 1ДФ
аліментів, сплачених на рахунок
виконавчої служби
Яким чином відобразити в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
суми утриманих підприємством
аліментів з фактичного заробітку (доходу) працівника на підставі постанови
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виконавця, які перераховані на рахунок
виконавчої служби для подальшої їх виплати стягувачу?
Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VІІІ
(далі — Закон № 1404) визначає умови та порядок виконання рішень судів та
інших органів (посадових осіб), які відповідно до закону підлягають примусовому
виконанню в разі невиконання їх у добровільному порядку.
Відповідно до п. 6 ст. 71 Закону № 1404 у
разі стягнення аліментів як частки заробітку
(доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної
особи — підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на
підставі постанови виконавця.
Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р.
№ 512/5 (далі — Інструкція № 512/5), визначено окремі питання організації виконання судових рішень і рішень інших органів
(посадових осіб), що відповідно до Закону
№ 1404 підлягають примусовому виконанню.
Особливості виконання рішень про стягнення аліментів визначені розділом XVI Інструкції № 512/5.
Так, відповідно до п. 1 розділу XVI Інструкції № 512/5 виконавець розпочинає
примусове виконання рішення про стягнення аліментів на підставі виконавчого документа, зазначеного в ст. 3 3акону № 1404,
за заявою стягувача про примусове виконання рішення.
У заяві про примусове виконання рішення
зазначаються, зокрема, відомості про спосіб
перерахування стягнутих аліментних сум,
реквізити рахунку, відкритого в банку або
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в іншій фінансовій установі, для отримання
аліментних сум (за наявності).
Стягнуті аліментні суми перераховуються
виконавцем на зазначений стягувачем у
письмовій заяві рахунок у банку або іншій
фінансовій установі чи надсилаються на
адресу стягувача поштовим переказом, що
здійснюється за рахунок коштів виконавчого
провадження (п. 2 розділу XVI Інструкції
№ 512/5).
Згідно з пп. 165.1.14 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу не включаються аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням
суду або за добровільним рішенням сторін
у сумах, визначених згідно із СКУ, у т. ч.
аліменти, що виплачуються нерезидентом.
Підпунктом «а» п. 176.2 ПКУ визначено,
що особи, які відповідно до ПКУ мають статус
податкових агентів, зобов’язані своєчасно
та повністю нараховувати, утримувати та
сплачувати (перераховувати) до бюджету
податок з доходу, що виплачується на користь
платника податку та оподатковується до або
під час такої виплати за її рахунок.
Відповідно до Довідника ознак доходів,
наведених у додатку до Порядку № 4, аліменти, що виплачуються платнику податку
згідно з рішенням суду або за добровільним
рішенням сторін, відображаються в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою
доходу «140».
Таким чином, суми утриманих підприємством аліментів з фактичного заробітку
(доходу) працівника на підставі постанови
виконавця, які перераховані на рахунок
виконавчої служби для подальшої їх виплати
стягувачу, відображаються в податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу
«140» із зазначенням реєстраційного номера облікової картки стягувача.
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Комісія

із соціального
страхування: нове
«старе» Положення
Після злиття Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності та Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Фонд соціального страхування України стало
зрозуміло, що нормативні акти, які видавалися «старими»
фондами, новим Фондом будуть перевидаватися. Зокрема,
наприкінці липня набуло чинності нове Положення про комісію
(уповноваженого) із соціального страхування. Що змінилося
в роботі зазначеної комісії — аналізуємо в статті
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атеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон
№ 1105) призначається комісією або уповноваженим із соціального страхування
(далі — комісія). Діяльність комісії донедавна регулювалася Положенням про комісію
(уповноваженого) підприємства, установи,
організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25
(далі — Положення № 25). Із 27.07.2018 р.
діє нове Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності,
затверджене постановою правління Фонду соціального страхування України від
19.07.2018 р. № 13 (далі — Положення № 13).

Що змінилося
Окрім найменування страховика та назви
положення змінилися повноваження комісії щодо виділення путівок застрахованим
особам.
Так, у п. 3.1.3 розділу ІІІ Положення № 25
зазначалося, що комісія приймає рішення
про виділення застрахованим особам і членам їх сімей, а також особам, які навчаються
у вищих навчальних закладах, путівок до
санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв, та виділення путівок до дитячих
оздоровчих закладів, надання соціальних
послуг із позашкільного обслуговування з
дітьми застрахованих осіб. У новому Положенні № 13 ці норми відсутні, оскільки
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Законом № 1105 надання таких послуг
ФССУ не передбачено.
У зв’язку із зазначеним внесено зміни
і до форми протоколу засідання комісії із
соціального страхування, який наведено в
додатку до нового Положення № 13. Нова
редакція протоколу не містить розділу щодо
виділення путівок до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам,
членам їх сімей та студентам.
Усі інші норми залишилися без змін, однак не зайвим буде ще раз коротко про них
нагадати.

Порядок і мета створення комісії
Для виконання роботи із призначення
матеріального забезпечення працівникам,
здійснення серед них заходів, спрямованих, зокрема, на зниження рівня захворюваності, а також заходів, пов’язаних з
іншими напрямами страхової діяльності,
на підприємстві створюється комісія або
призначається уповноважений із соціального страхування.
Відповідно до п. 1.1 Положення № 13
комісія створюється та діє на підприємстві,
що використовує найману працю, незалежно від форми власності та господарювання,
якщо чисельність застрахованих осіб становить понад 15 працюючих за наймом.
У разі якщо чисельність на підприємстві
застрахованих осіб дорівнює 15 і менше, на
загальних зборах працівників обирається
уповноважений із соціального страхування,
який здійснює свої функції відповідно до
цього Положення (п. 1.4).
Якщо на підприємстві створюється комісія, то на основі Положення № 13 розробляється та затверджується положення про її
діяльність. Якщо призначається уповноважений, то положення про його діяльність може
не затверджуватися, і він здійснюватиме
діяльність на підставі Положення № 13.
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Якщо на підприємстві нарахування та
виплата зарплати й виплата матеріального
забезпечення із соціального страхування
відбувається централізовано, в такому разі
створюється центральна комісія із соціального страхування. Якщо виплати здійснюються в окремих структурних підрозділах
підприємства, комісії створюються в цих
підрозділах (пп. 1.4.1).
На новоствореному підприємстві комісія
створюється (уповноважений обирається) у
місячний строк після державної реєстрації
підприємства в порядку, визначеному п. 1.3
та п. 1.4 Положення № 13 (п. 1.9).

Права, обов’язки
та повноваження комісії
Відповідно до п. 2.1 розділу ІІ Положення
№ 13 комісія, як і раніше, має право, зокрема:
• отримувати від роботодавця відомості
щодо обсягу фінансування ФССУ для надання
матеріального забезпечення працівникам;
• звертатися за необхідності до робочих
органів ФССУ щодо перевірки правильності
видання та продовження листків непраце
здатності застрахованим особам;
• перевіряти дотримання застрахованими
особами режиму, визначеного лікарем на
період тимчасової непрацездатності;
• звертатися до робочих органів ФССУ
в разі спору між комісією та роботодавцем
з питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам, а також у разі
невиконання роботодавцем рішень комісії
(уповноваженого).
При цьому згідно з п. 2.2 комісія (уповноважений) зобов’язана:
• приймати рішення про призначення
матеріального забезпечення;
• приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про
припинення його виплати (повністю або
частково);
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• розглядати підставу і правильність видання та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою
для надання матеріального забезпечення;
• здійснювати контроль за правильним
нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів ФССУ
як за власною ініціативою, так і у зв’язку із
зверненням застрахованих осіб;
• вживати заходів щодо своєчасного надання застрахованим особам матеріального
забезпечення;
• брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами
ФССУ з питань правильності використання
страхових коштів, а також надавати конт
ролюючим органам необхідні документи
та пояснення з питань, що виникають під
час перевірок.
Зважаючи на наведене, серед повноважень комісії (уповноваженого), що визначені в розділі ІІІ Положення № 13, і надалі
залишатимуться:
• прийняття і передавання роботодавцю рішення про призначення або відмову
в призначенні матеріального забезпечення, зокрема, допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною), вагітності та пологах, на поховання для здійснення відповідних розрахунків
та виплат (пп. 3.1.1);
• прийняття рішення про припинення
виплати матеріального забезпечення пов
ністю або частково (пп. 3.1.1);
• перевірка правильності видання та
заповнення документів, які є підставою
для надання матеріального забезпечення
(пп. 3.1.1);
• здійснення контролю за правильним
нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення (пп. 3.1.2);
• участь у перевірках організації медичного
обслуговування застрахованих осіб лікувальнопрофілактичним закладом, що розташований
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на підприємстві, дотримання хворими призначеного режиму лікування (пп. 3.1.3);
• ведення обліку осіб, які часто та довго
хворіють, а саме які за останні 12 місяців
були непрацездатними у зв’язку з одним
захворюванням не менше трьох випадків
із загальною кількістю днів непрацездатності 30–40 днів або у зв’язку з різними
захворюваннями не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною
кількістю днів непрацездатності 40–50
днів (пп. 3.1.3);
• ведення обліку осіб, які отримали листки
непрацездатності у зв’язку із невиробничими
травмами (пп. 3.1.3);
• аналіз, інформування та внесення пропозицій роботодавцю та представнику застрахованих осіб з питань зниження рівня
захворюваності (пп. 3.1.3);
• контроль за своєчасним направленням
до відділення робочого органу ФССУ заяврозрахунків про нараховані застрахованим
особам суми матеріального забезпечення
(пп. 3.1.4);
• щоквартальний аналіз використання
коштів ФССУ на підприємстві (пп. 3.1.4);
• внесення пропозицій роботодавцю
щодо відшкодування ФССУ витрат за його
коштами, здійснених з порушенням чинного
законодавства або використаних не за призначенням (пп. 3.1.5);
• ініціювання перед робочим органом
ФССУ питання про відшкодування йому
витрат на виплату допомоги по тимчасовій
непрацездатності у зв’язку із травматизмом
невиробничого характеру у випадках, якщо
це сталося з вини інших юридичних або
фізичних осіб (пп. 3.1.5);
• розгляд скарг працівників підприємства
на рішення комісії із соціального страхування
підприємства щодо надання матеріального
забезпечення за рахунок коштів ФССУ та
здійснення заходів із вирішення викладених
у ньому питань (пп. 3.1.6).
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Організація роботи комісії
(уповноваженого)
Відповідно до п. 1.3 Положення № 13
організація роботи комісії (уповноваженого) здійснюється на паритетних засадах її
членами, делегованими до неї роботодавцем
та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами).
Рішення про делегування членів до комісії
оформлюються: роботодавцем — його наказом або іншим розпорядчим документом,
представником застрахованих осіб — постановою виборного органу профспілкової
організації (об’єднаного представницького
органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого
органу, який представляє інтереси застрахованих осіб. Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно в рівній кількості, залежно від чисельності
застрахованих осіб на підприємстві.
Члени комісії виконують свої обов’язки на
громадських засадах. Їх кількість від кожної
сторони та строк повноважень встановлюються спільним рішенням представницьких
сторін.
Як і раніше, основною формою роботи
комісії є засідання, які проводяться відповідно
до затвердженого нею плану, але не рідше
двох разів на місяць (п. 4.1 Положення № 13).
Члени комісії беруть участь у її засіданнях
особисто, без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам. Комісія
правомочна приймати рішення за наявності
на засіданні більше половини її членів за
наявності представника кожної сторони.
Рішення комісії вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувала більшість присутніх
на засіданні членів комісії. Згідно з п. 4.1
Положення № 13 у разі рівного розподілу
голосів голос голови є вирішальним.
Уповноважений розглядає питання надання матеріального забезпечення застра-
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хованим особам у міру надходження відповідних звернень, подання необхідних для їх
вирішення документів і приймає відповідні
рішення (п. 4.2 Положення № 13). Рішення
комісії (уповноваженого) оформлюються
протоколом в день їх прийняття, форма якого наведена в додатку до Положення № 13.

Взаємодія комісії
(уповноваженого) і роботодавця
Комісія (уповноважений) підзвітна роботодавцю та представнику застрахованих
осіб, а її робота в установленому порядку
підлягає перевірці робочими органами ФССУ
(п. 1.6 Положення № 13).
Роботодавець та представник застрахованих осіб сприяють роботі комісії (уповноваженому), створюючи для цього необхідні
умови шляхом надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення її засідань та узгодження питань про їх проведення
у зручний для членів комісії час з додержанням умов оплати праці за їх місцем роботи,
що передбачено п. 1.7 Положення № 13.
Також на роботодавця та представника
застрахованих осіб покладається обов’язок
щодо забезпечення комісії (уповноваженого)
інформаційними та довідковими матеріалами, організації та проведення спільно з робочими органами ФССУ навчання їх членів
з питань загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (п. 1.8
Положення № 13).

Вирішення спорів
Відповідно до розділу V Положення № 13
рішення комісії (уповноваженого) про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення може бути оскаржене
застрахованою особою до відділення робочо-
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го органу ФССУ, де перебуває на обліку підприємство, протягом п’яти днів з моменту
отримання повідомлення про таке призначення або відмову. Також застрахована
особа може вирішувати спірні питання в судовому порядку.

Оновлена форма протоколу
На початку статті ми вже згадували, що
в оновленій формі протоколу тепер не потрібно надавати інформацію щодо виділення
путівок до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам
їх сімей та студентам, оскільки це вже не
належить до повноважень комісії. Однак на
підставі вказаного протоколу складається
заява-розрахунок на отримання коштів
для надання матеріального забезпечення
застрахованим особам. Тому не зайвим буде
ще раз нагадати про дані, які при цьому
необхідно зазначати.
Так, у разі прийняття комісією (уповноваженим) рішення про призначення застрахованій особі допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах,
у відповідній таблиці першого розділу вказаного протоколу, як і раніше, в обов’язковому
порядку потрібно вказати:
• номер запису;
• прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи;
• номер її страхового свідоцтва;
• серію та номер виданого їй листка непрацездатності;
• причину та період непрацездатності,
а також чи є цей листок первинним чи продовженням попередньо наданого;
• кількість днів, що підлягають оплаті;
• розмір допомоги.
Якщо застрахованій особі вирішено надати
допомогу на поховання, то в таблиці 2 цього
ж розділу протоколу також зазначається:
• номер запису;
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• прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи;
• номер її страхового свідоцтва;
• надані документи;
• розмір допомоги.
У разі відмови в призначенні (припиненні виплати) застрахованій особі допомоги
по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах у відповідних рядках 1 та
2 таблиці другого розділу протоколу необхідно вказати:
• вид допомоги;
• прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи;
• номер її страхового свідоцтва;
• серію та номер виданого їй листка непрацездатності;
• період непрацездатності;
• кількість днів, що не підлягають оплаті;
• дату, з якої припиняється виплата допомоги;

РЕКЛАМА

78

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

• причину відмови в призначенні допомоги (припиненні виплати).
Якщо застрахованій особі відмовлено в
призначенні (припиненні виплати) допомоги на поховання, то в рядку 3 цієї ж таблиці
необхідно вказати:
• вид допомоги;
• прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи;
• номер її страхового свідоцтва;
• причину відмови в призначенні допомоги (припиненні виплати).
Наостанок додамо, що оскільки повноваження комісії (уповноваженого) у зв’язку
з ухваленням Положення № 13 не змінюються,
нове локальне положення про комісію можна
не затверджувати. Якщо в нього ще не було
внесено зміни щодо повноважень з розподілу
та виділення путівок, то можна їх внести та
виключити ці норми.
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Микола ПОСТЕРНАК,
експерт з питань соціального страхування Лівобережної міжрайонної виконавчої дирекції київського міського відділення фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
міста Києва

«Лікарняні»

та «декретні»:
отримуємо по-новому
З 1 жовтня виплати з Фонду соціального страхування України
роботодавці-страхувальники отримуватимуть за новими правилами. Про те, що змінюється, читайте в статті

Н

адання матеріального забезпечення
найманим працівникам у разі настання страхового випадку (зокрема, за
період тимчасової непрацездатності або вагітності та пологів) відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105) є обов’язком кожного
роботодавця й здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України
(ФССУ) його робочими органами.
Механізм надання соціальних виплат на
виконання положень Закону № 1105 визначав Порядок фінансування страхувальників
для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений
постановою правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездат-

ності від 22.12.2010 р. № 26 (далі — Порядок
№ 26). Роботодавець-страхувальник оформляв та подавав до Фонду заяву-розрахунок
встановленого зразка, який на її підставі
перераховував роботодавцю кошти для
здійснення соціальних виплат найманим
працівникам, які мають на них право.
Цей механізм зберігається й надалі, але
з 01.10.2018 р. змінюється порядок заповнення та подання заяви-розрахунку до ФССУ,
оскільки з цієї дати набирає чинності новий
Порядок фінансування страхувальників для
надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та окремих виплат
потерпілим на виробництві за рахунок кош
тів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління
Фонду соціального страхування України від
19.07.2018 р. № 12 (далі — Порядок № 12).
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Тож далі про те, що змінюється в наданні
матеріального забезпечення найманим
працівникам.

З якого моменту та в які строки
подавати нову заяву-розрахунок
У 2017 р. відбулося злиття Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (далі — ФСС з ТВП) та Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі — ФСС від НВ)
у результаті чого певні нормативно-правові акти потребували внесення до них змін
або викладення в новій редакції. Для цього
знадобиться час, тож згідно з п. 9 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
№ 1105 нормативно-правові та розпорядчі
акти ФСС з ТВП та ФСС від НВ продовжують
діяти до затвердження відповідних рішень
ФССУ. Тобто Порядок № 26, а також інші
нормативно-правові акти, якими регулюється діяльність ФССУ, залишаються чинними
до ухвалення відповідного рішення.
Отже, з урахуванням наведеного вище
та того, що ФССУ виділяє кошти як для
матеріального забезпечення й соціальних
послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, так і для
виплат унаслідок нещасного випадку на
виробництві, звертаємо увагу роботодавців
на те, що з 01.10.2018 р. форма заяви-розрахунку змінюється, і з цієї дати ФССУ
прийматиме згадану заяву винятково за
новою формою.
Перехідний «лікарняний»
Порядок № 12, як зазначалося вище,
набуває чинності з 01.10.2018 р. Отже, до
цієї дати заява-розрахунок подається за
формою, встановленою Порядком № 26.
Тобто якщо заява-розрахунок подається
до 01.10.2018 р, її слід оформлювати згідно
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з вимогами Порядку № 26, а якщо заявурозрахунок подано до ФССУ 01.10.2018 р.
або після цієї дати — під час її оформлення
та подання необхідно дотримуватися положень Порядку № 12.
 2-місячний строк пред’явлення
1
«лікарняного»
У які ж строки після подання на підприємство листка непрацездатності слід
подавати заяву-розрахунок? Щоб відповісти на це запитання, нагадаємо, що згідно
з частиною п’ятою ст. 32 Закону № 1105
матеріальне забезпечення, передбачене
цим Законом, виплачується в разі, якщо
звернення за його призначенням надійшло
не пізніше 12 календарних місяців з дня
відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами, смерті
застрахованої особи або члена сім’ї, який
перебував на її утриманні.
Основним у наведеній нормі Закону
№ 1105 є факт звернення за отриманням
соціальної виплати. Тож якщо працівник
хворів і після одужання більше року не
подавав листка непрацездатності на підприємство, оплачувати його не можна,
оскільки минув строк давності на звернення
за отриманням соціальної виплати. У такому
разі заява-розрахунок не подається.
Якщо ж працівник хворів і подав листок
непрацездатності на підприємство до закінчення 12 календарних місяців з дня його
одужання, роботодавець може подати заявурозрахунок у зручний для нього час навіть
якщо минув рік з дня одужання працівника. Виникнути така ситуація може, якщо
комісії (уповноваженому) із соціального
страхування (далі — комісія) для прийняття рішення про призначення соціальної
виплати необхідно буде отримати відповідь
від певних органів на питання, що виникли
під час опрацювання «лікарняного». Якщо
зауваження до правильності оформлення
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та порядку видачі «лікарняного» відсутні, роботодавець, у тому числі комісія,
зобов’язані розглянути його в 10-денний
строк з моменту його надходження на підприємство.
Роботодавець нараховує суму соціальної
виплати та оформлює заяву-розрахунок на
підставі рішення комісії про призначення
матеріального забезпечення. Заява-розрахунок має бути передана до ФССУ не пізніше
5 робочих днів з дати прийняття комісією
такого рішення (ст. 32 Закону № 1105, п. 2
Порядку № 12).
Отже, роботодавець має 15 днів, щоб
подати до ФССУ заяву-розрахунок, і їх відлік розпочинається з дати подання листка
непрацездатності на підприємство.
У разі оформлення допомоги на поховання строк подання заяви-розрахунку до
ФССУ є значно меншим, оскільки відповідно
до частини третьої ст. 32 Закону № 1105
допомога на поховання призначається не
пізніше дня, що настає за днем звернення,
і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання роботодавцем
страхових коштів від ФССУ.
Тобто один день на призначення допомоги й п’ять — на оформлення й подання
заяви-розрахунку.
Зауважимо, що відповідальності за несвоєчасне подання заяви-розрахунку чинним законодавством не передбачено, тож
ФССУ підприємство за це не оштрафує. Але
що стосується несвоєчасного подання заявирозрахунку і, як наслідок, ненадання або
несвоєчасного надання певної соціальної
виплати, то роботодавця може притягнути
до відповідальності отримувач допомоги,
подавши позов до суду або скаргу до органу,
що здійснює нагляд за охороною праці, за
затримку її виплати. Отже, не зволікайте
з прийняттям рішення про призначення
соціальних виплат та з оформленням і поданням заяви-розрахунку.
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Стара та нова форма заявирозрахунку: відмінності
Заява-розрахунок нової форми відрізняється
від старої насамперед формою бланка: починаючи з 01.10.2018 р. за її допомогою можна
буде звертатися для отримання всіх видів виплат: «лікарняних», «декретних», допомоги на
поховання, виплат потерпілим на виробництві.
Безпосередньо з метою отримання кош
тів для фінансування страхових виплат
у заяві-розрахунку можуть вказуватися
виплати, визначені ст. 20 Закону № 1105,
та виплати, зазначені в абзаці четвертому
частини третьої ст. 42 цього Закону, а саме:
• допомога по тимчасовій непрацездатності (у т. ч. догляд за хворою дитиною);
• допомога по вагітності та пологах;
• допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб,
які померли від нещасного випадку на
виробництві);
• допомога по тимчасовій непраце
здатності, яка настала внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного
захворювання;
• виплата в разі тимчасового переведення потерпілого на легшу нижчеоплачувану
роботу;
• відшкодування вартості поховання
потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.
Нова заява-розрахунок складається із
самої заяви та п’яти додатків до неї. У заявірозрахунку ставиться відмітка, які кошти
замовляються, і після цього заповнюється
та подається лише той додаток, в якому
ці кошти вказуються. Додатки, за якими
кошти не замовляються, заповнювати та
подавати до ФССУ не потрібно.
Наприклад, якщо підприємство має намір отримати лише допомогу на поховання,
то заяву-розрахунок слід заповнити так, як
наведено в таблиці.
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Приклад заповнення заяви-розрахунку в разі отримання допомоги на поховання

№
з/п

Вид матеріального забезпечення та виплат
потерпілим на виробництві

Кількість днів
для п. 1, 2,
2.1, 4, 5
Кількість осіб
для п. 3, 6

Сума
(в гривнях з
копійками)

Примітка

1

2

3

4

5

1

Допомога по тимчасовій непрацездатності

1.1

У тому числі виплата за пільгами
постраждалим внаслідок ЧАЕС

2

Допомога по вагітності та пологах

2.1

У тому числі виплата за пільгами
постраждалим внаслідок ЧАЕС

Додаток 1.1

Додаток 1.1

3

Допомога на поховання

4

Допомога по тимчасовій непрацездатності
внаслідок нещасного випадку або
профзахворювання

Додаток 1.3

5

Виплата в разі переведення потерпілого
на легшу, нижчеоплачувану роботу

Додаток 1.4

6

Відшкодування вартості поховання
потерпілого та пов’язаних з цим
ритуальних послуг

Додаток 1.5

7

ВСЬОГО

Разом із заявою-розрахунком до ФССУ
слід подавати тільки додаток 1.2, решта
додатків не заповнюють і не подають.

Нова заява-розрахунок:
оформлення
Форма заяви-розрахунку наведена в додатку 1 до Порядку № 12. Вона складається
із самої заяви-розрахунку та п’яти додатків
до неї. У «шапці» заяви-розрахунку зазначається:
• найменування страхувальника (роботодавця);
• місцезнаходження страхувальника
(роботодавця), а саме юридична адреса та
контактний телефон;
• код за ЄДРПОУ;

1

Х

4100,00

+ Додаток 1.2

4100,00

• окремий поточний рахунок у банку
або окремий рахунок у відповідному органі
Державного казначейства України;
• МФО.
Далі вказується вид матеріального забезпечення чи виплат потерпілим на виробництві, кількість днів, що оплачуються
за рахунок ФССУ, сума коштів, що замовляється, відмічається, який з додатків додано
до заяви-розрахунку, та заповнюється:
• додаток 1.1 — якщо роботодавець
звертається до ФССУ за отриманням матеріального забезпечення внаслідок:
загального захворювання (причина непрацездатності 1);
захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС
(причина непрацездатності 3);
невиробничих травм (причина непрацездатності 5);
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контакту з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство (причина
непрацездатності 6);
санаторно-курортного лікування (причина непрацездатності 7);
вагітності та пологів (причина непрацездатності 8);
ортопедичного протезування (причина
непрацездатності 9);
догляду за дитиною або дорослим членом
сім’ї (причина непрацездатності 10);
• додаток 1.2 — за отриманням допомоги на поховання;
• додаток 1.3 — за отриманням допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві
або профзахворювання;
• додаток 1.4 — за отриманням виплати
в разі переведення потерпілого на легшу,
нижчеоплачувану роботу;
• додаток 1.5 — за отриманням відшкодування вартості поховання потерпілого
внаслідок нещасного випадку на виробницт
ві та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Подання нової
заяви-розрахунку
Важливим є п. 6 Порядку № 12, яким
визначено, що заява-розрахунок надається
страхувальником (роботодавцем) у паперовому вигляді особисто до робочого органу
ФССУ або надсилається в електронному
вигляді із застосуванням електронного
цифрового підпису. На сьогодні чітких рекомендацій та роз’яснень стосовно подання
заяви-розрахунку в електронному вигляді
немає, проте в такий спосіб роботодавці
можуть значно заощадити час та кошти.
Пунктом 7 Порядку № 12 визначено,
що заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими
застрахованими особами документами, на
підставі яких призначається матеріальне

Пенсійне забезпечення

забезпечення та окремі виплати потерпілим
на виробництві (членам їх сімей), зберігається у страхувальника, а другий подається
до ФССУ. Тож крім заяви-розрахунку та
відповідного додатку до неї жодних інших
документів до ФССУ подавати не потрібно.
Якщо заява-розрахунок подавалася в
електронному вигляді із застосуванням
електронного цифрового підпису, то роздрукована заява-розрахунок разом із наданими
застрахованими особами документами, на
підставі яких призначались окремі виплати
та матеріальне забезпечення, має зберігатися в роботодавця-страхувальника.

Порядок опрацювання
заяви-розрахунку
Зауважимо, що інформація, внесена
страхувальником до заяви-розрахунку, має
відповідати документам, на підставі яких
призначено відповідне матеріальне забезпечення, та бути відображена в реєстрах
бухгалтерського обліку, оскільки ФССУ
уважно перевірятиме ці дані. Зокрема,
п. 8 Порядку № 12 передбачено, що робочий
орган ФССУ після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку інформації,
наведеної в ній. Перевіряється, наприклад,
правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника (роботодавця) в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним ЄСВ, наявність
у ФССУ зареєстрованого нещасного випадку
або профзахворювання (у разі проведення
виплат потерпілим на виробництві (членам
їх сімей), правильності нарахування виплат.
У разі відсутності зауважень протягом 10 робочих днів ФССУ виділяє кошти, вказані в
заяві-розрахунку.
Роботодавець також має подбати, щоб
інформація, що міститься в базах даних
Пенсійного фонду, відповідала справжнім
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показникам заробітної плати працівника,
оскільки робочий орган ФССУ має доступ
до відомостей про сплату ЄСВ із заробітної
плати працівника, якому оформлюється
соціальна виплата.
У разі потреби ФССУ має право направити запит страхувальнику щодо уточнення
інформації, наведеної в заяві-розрахунку. Якщо було виявлено помилки та/або
недостовірні відомості і їх неможливо
виправити на стадії перевірки заяви-розрахунку, вона повертається страхувальнику з рекомендаціями щодо їх усунення.
Згідно з п. 8 Порядку № 12 згадана перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами, фінансування
заяви-розрахунку або надання обґрунтованої відмови в її прийнятті виконується робочими органами ФССУ протягом 10 робочих днів після її надходження до них.
Такий спосіб моніторингу соціальних
виплат у ФССУ запроваджено з початку
2018 р., і призначений він для зменшення
кількості перевірок цільового використання коштів ФССУ та порушень у разі
визначення роботодавцями розміру соціальних виплат.

Виплата коштів роботодавцем
Строки
Як зазначалося вище, в разі відсутності
зауважень до поданої заяви-розрахунку
протягом 10 робочих днів замовлені кошти
надійдуть на рахунок роботодавця. Останній виплачує працівникам суму допомоги
по тимчасовій непрацездатності, у т. ч. по
догляду за хворою дитиною, допомогу по
вагітності та пологах — в день виплати заробітної плати, а допомогу на поховання —
наступного робочого дня після отримання
коштів від ФССУ (ст. 32 Закону № 1105).
У такі ж строки виплачується й допомога
потерпілим на виробництві.
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Повідомлення про виплату
Ще одним нововведенням Порядку № 12
є повідомлення про проведення виплат сум
матеріального забезпечення. Пунктом 10
цього Порядку визначено, що після проведення виплат за рахунок коштів ФССУ
страхувальник (роботодавець) надсилає
повідомлення про проведення виплат за
формою, наведеною в додатку 2 до Порядку № 12.
Таке повідомлення надсилається роботодавцем протягом місяця з дня проведення
виплат в один із таких способів:
• в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису;
• листом з повідомленням;
• безпосередньо до робочого органу
ФССУ.
У разі ненаправлення роботодавцем
повідомлення про виплати застрахованим
особам соціальних виплат протягом трьох
місяців з дня здійснення фінансування ФССУ
перевіряє використання страхувальником
його коштів, що передбачено п. 11 Порядку
№ 12.
Нагадаємо, що порядок проведення ФССУ
перевірки роботодавців, які виплачували
матеріальне забезпечення та користувалися соціальними послугами за рахунок його
коштів, а також порядок ухвалення рішень
за результатами перевірок та процедура
їх оскарження регламентується Інструкцією про порядок проведення перевірок
страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, прийняття рішень за їх
результатами та процедуру оскарження,
затвердженою постановою правління ФССУ
від 22.12.2010 р. № 29 (далі — Інструкція
№ 29). На сьогоднішній день неподання
повідомлення про здійснення фінансування
не є підставою для проведення планової чи
позапланової перевірки, однак можливо,
що найближчим часом до Інструкції № 29
будуть внесені зміни.
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Виправлення помилок
у заяві-розрахунку

РЕКЛАМА

Трапляються випадки, коли роботодавець
за тим чи іншим листком непрацездатності
може замовити менше або більше коштів.
Це може статися не тільки через помилки
бухгалтера чи кадровика, а й через появу
нових обставин. Наприклад, «лікарняний»
було оплачено з урахуванням фактичного
страхового стажу працівника в розмірі 70 %
середньої зарплати. Згодом працівник надав
відомості, згідно з якими «лікарняний» йому
має оплачуватися в розмірі 100 % середньої
зарплати, оскільки він є постраждалим
унаслідок аварії на ЧАЕС. Або ж навпаки:
«лікарняний» оплачено в розмірі 100 %,
а згодом виявляється, що його необхідно
було оплатити в розмірі 50 %. Такі помилки
слід усувати.
Якщо коштів для здійснення фінансування замовлено у ФССУ менше, ніж потрібно,
у жодному разі не можна коригувати замовлені суми взаємозаліком між працівниками
чи різними листками непрацездатності одного працівника. Тобто якщо в працівника
декілька «лікарняних» за одним страховим
випадком, за кожним з яких подано окрему
заяву-розрахунок, сума замовлених коштів
для фінансування кожного з таких листків
непрацездатності має бути правильною. Не
можна замовити за одним «лікарняним»
менше коштів, ніж потрібно, а за іншим —
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більше, щоб у сумі отримати необхідну
цифру.
Отже, якщо коштів замовлено менше,
ніж потрібно, слід подати нову заяву-розрахунок, в якій вказати серію та номер того
листка непрацездатності, за яким замовлено
менше коштів, і зазначити суму недоплати,
а також додати до такої заяви-розрахунку
пояснювальну записку з описом причин недоплати. Сума недоплати буде профінансована в установлені чинним законодавством
строки на загальних підставах.
У разі якщо сума отриманих роботодавцем від ФССУ коштів перевищує фактичні
витрати на оплату соціальних виплат, невикористані страхові кошти протягом трьох
робочих днів повертаються роботодавцем на
рахунок ФССУ та надсилається лист з поясненням причин повернення коштів (п. 12
Порядку № 12).
Якщо ж роботодавцем виявлено помилки минулих періодів, то згідно з п. 13 Порядку № 12 надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються роботодавцем до
ФССУ й одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення причин повернення страхових коштів.
Звертаємо увагу, що страхові кошти,
повернуті протягом трьох робочих днів
з моменту їх використання, вважаються
своєчасно повернутими, тож це не буде
порушенням їх цільового використання,
відповідно й штрафні санкції не накладатимуться.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Постанова
від 19.07.2018 р. № 12
Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України
На виконання ст. 34 та абзацу четвертого
частини третьої ст. 42 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» правління Фонду соціального
страхування України постановляє:
1. Затвердити Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та окремих
виплат потерпілим на виробництві за рахунок
коштів Фонду соціального страхування України
(додається).
Голова правління	

2. Визнати такою, що втратила чинність,
постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
«Про затвердження Порядку фінансування
страхувальників для надання застрахованим
особам матеріального забезпечення за рахунок
коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» від 22.12.2010 р.
№ 26, зареєстровану в Міністерстві юстиції
України 25.01.2011 р. за № 111/18849.
3. Ця постанова набуває чинності з 01 жовтня 2018 року.
В. Саєнко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального страхування України
19 липня 2018 р. № 12

Порядок
фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим
особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим
на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України
1. Цей Порядок визначає механізм та умови
фінансування страхувальників для надання за
рахунок коштів Фонду соціального страхування
України (далі — Фонд):
1) матеріального забезпечення у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, передбаченого ст. 20 Закону

України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» (далі — Закон), за
такими видами:
— допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
— допомога по вагітності та пологах;
— допомога на поховання (крім поховання
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пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли
від нещасного випадку на виробництві).
2) виплат потерпілим на виробництві, передбачених абзацом четвертим частини третьої
ст. 42 Закону, за такими видами:
— допомога по тимчасовій непрацездатності,
яка настала внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання;
— виплата при тимчасовому переведенні
потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
— відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.
2. У разі настання у застрахованої особи
страхового випадку, пов’язаного з тимчасовою
втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства,
з урахуванням вимог Положення про комісію
(уповноваженого) із страхування з тимчасової
втрати працездатності, на підставі поданих
документів, передбачених ст. 31 Закону, приймає рішення про призначення матеріального
забезпечення застрахованій особі.
На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства
про призначення матеріального забезпечення
(далі — комісія) страхувальник нараховує суми
матеріального забезпечення та оформлює
заяву-розрахунок, яка повинна бути передана
до робочих органів виконавчої дирекції Фонду
не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття
комісією такого рішення.
3. У разі виникнення обставин щодо надання
страхувальником відповідно до ст. 39 та абзацу четвертого частини третьої ст. 42 Закону:
— допомоги по тимчасовій непрацездатності
внаслідок нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання;
— виплат при тимчасовому переведенні на
легшу, нижчеоплачувану роботу потерпілого
на виробництві;
— відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг,
виплати призначаються відповідно до Порядку призначення, перерахування та проведення
страхових виплат, затвердженого постановою
правління Фонду.
4. Фінансування страхувальників для надання
матеріального забезпечення застрахованим
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особам та окремих виплат потерпілим на виробництві здійснюється робочими органами
виконавчої дирекції Фонду або їх відділеннями.
Підставою для фінансування страхувальників
робочими органами виконавчої дирекції Фонду
або їх відділеннями є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить
інформацію про нараховані застрахованим
особам суми матеріального забезпечення та
окремих виплат потерпілим на виробництві за
їх видами. Форма заяви-розрахунку наведена
у додатку 1 до цього Порядку.
5. Страхувальник подає заяву-розрахунок
до робочого органу виконавчої дирекції Фонду
або його відділення за своїм місцезнаходженням чи місцем проживання.
6. Заява-розрахунок надається страхувальником в паперовому вигляді особисто до
робочого органу виконавчої дирекції Фонду або
його відділення, або надсилається в електронному вигляді із застосуванням електронного
цифрового підпису.
7. Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі
яких призначається матеріальне забезпечення
та окремі виплати потерпілим на виробництві
(членам їх сімей), зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу
виконавчої дирекції Фонду або його відділення.
У разі подання документа в електронному
вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису роздрукована заява-розрахунок
разом із наданими застрахованими особами
документами, на підставі яких призначались
окремі виплати та матеріальне забезпечення,
зберігається у страхувальника.
Інформація, внесена страхувальником до
заяви-розрахунку, повинна повністю відповідати документам, на підставі яких здійснено
призначення матеріального забезпечення та
окремі виплати потерпілим на виробництві
(членам їх сімей), та бути відображена в реєстрах бухгалтерського обліку. Відповідальність
за достовірність даних, наведених у заяві-розрахунку, несе страхувальник.
8. Робочий орган виконавчої дирекції
Фонду або його відділення після надходжен-
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ня заяви-розрахунку здійснює перевірку інформації, наведеної у ній, перевіряє правильність заповнення реквізитів, наявність
даних про страхувальника в Державному
реєстрі загальнообов’язкового державного
соціального страхування, дані про сплату
ним єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, наявність
у Фонді зареєстрованого нещасного випадку
або профзахворювання (у разі проведення
виплат потерпілим на виробництві (членам їх
сімей), правильності нарахування виплат та
у разі відсутності зауважень протягом десяти
робочих днів здійснює фінансування сум, зазначених у заяві-розрахунку.
Робочий орган виконавчої дирекції Фонду
або його відділення у разі потреби має право
здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо
уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку.
У разі виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними
рекомендаціями щодо їх усунення.
Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами, фінансування
заяви-розрахунку або надання обґрунтованої
відмови у її прийнятті здійснюється робочими
органами Фонду або їх відділеннями протягом
десяти робочих днів після надходження заявирозрахунку.
9. Після надходження коштів, зазначених
у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов’язаний здійснити виплату
відповідного матеріального забезпечення не
пізніше, ніж у строки, визначені в частині другій
ст. 32 Закону.
Директор департаменту страхових
виплат та матеріального забезпечення
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У такі ж строки здійснюються виплати потерпілим на виробництві.
10. Після проведення виплат за рахунок коштів
Фонду страхувальник надсилає повідомлення
про проведення виплат за формою, наведеною
в додатку 2 до цього Порядку. Повідомлення
може бути надіслано в електронному вигляді
з використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом з повідомленням,
або надано безпосередньо до робочого органу
виконавчої дирекції Фонду чи його відділення.
Повідомлення надсилається страхувальником
протягом місяця з дня проведення виплат.
11. У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення
фінансування робочі органи виконавчої дирекції
Фонду здійснюють перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.
12. Якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує
фактичні витрати на проведення виплат за
рахунок коштів Фонду, невикористані страхові
кошти протягом трьох робочих днів повертаються страхувальником на рахунок робочого
органу виконавчої дирекції Фонду або його
відділення, з якого надійшло фінансування,
та листом надсилається пояснення причин
повернення коштів.
13. У разі виявлення страхувальником
помилок при нарахуванні виплат за минулі
періоди (за межами діючого бюджетного року)
надлишково нараховані та виплачені кошти
повертаються страхувальником до робочого
органу виконавчої дирекції Фонду або його
відділення та одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин
повернення страхових коштів.

С. Зарубіна
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Додаток 1 до Порядку
ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК
Просимо здійснити фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим
особам, страхових виплат потерпілим на виробництві, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг за рахунок коштів Фонду.
Повідомляємо наші реквізити:
Найменування страхувальника (прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб) _________________
Місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб) _______________________________
Телефон ____________________________
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних
осіб або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)
________________________________________________________________________________
Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного
казначейства України ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(назва банку або органу Державного казначейства)

_______________________________________________________________________________
(номер рахунку, відкритого відповідно до пункту другого ст. 34 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»)

МФО__________________________

№
з/п
1
1
1.1
2
2.1
3
4
5
6
7

Вид матеріального забезпечення та виплат
потерпілим на виробництві
2
Допомога по тимчасовій непрацездатності
У тому числі виплата за пільгами постраждалим
внаслідок ЧАЕС
Допомога по вагітності та пологах
У тому числі виплата за пільгами постраждалим
внаслідок ЧАЕС
Допомога на поховання
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
нещасного випадку або профзахворювання
Виплата в разі переведення потерпілого на легшу,
нижчеоплачувану роботу
Відшкодування вартості поховання потерпілого та
пов’язаних з цим ритуальних послуг
ВСЬОГО

Кількість днів
для п. 1, 2, 2.1,
4, 5
Кількість осіб
для п. 3, 6
3

Сума
(в гривнях з
копійками)
4

Примітка

5
Додаток 1.1

Додаток 1.1

Додаток 1.2
Додаток 1.3
Додаток 1.4
Додаток 1.5
Х

Додатки 1.1–1.5 заповнюються тільки для тих видів виплат, на які замовляються кошти.
Керівник установи			
(підпис) 		
(прізвище, ім’я, по батькові)
Головний бухгалтер			
(підпис)			
(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П. (за наявності)					
Дата складання заяви-розрахунку
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2

1

3

Ім’я

4

По
батькові

5

6

Основне
місце
роботи — 1;
сумісництво — 2;
ФОП —
3;
ЦПХ — 4

7

Серія

8

Номер

9

Первинний
(1)
Продовження (2)

Дані листка непрацездатності

10

Причина
непрацездатності*

11

З
(дата)

12

До
(дата)

Період непрацездатності

13

Всього

14

У т. ч.
за
рахунок
коштів
Фонду

Кількість днів,
що підлягають
оплаті

15

Всього

16

У т. ч.
за
рахунок
коштів
Фонду

Сума (в гривнях
з копійками)

17

Дні

18

Сума
(в гривнях
з копійками)

В тому числі за
пільгою постраждалим на ЧАЕС за
рахунок коштів
Фонду

19

Номер
посвідчення
(ЧАЕС)

20

Дата
направлення
на
МСЕК
(за
наявності)

21

Загальний

22

За
останні
12 місяців

Страховий
стаж (в повних
місяцях)

2

3

По батькові

4

5

№ страхового свідоцтва
(ідентифікаційний номер)
або серія та номер паспорта

Одержувача допомоги**

Ім’я

6

Прізвище

Відповідальна особа
(посада)
Контактний номер телефону _________________________________

8

По батькові

(підпис)

7

Померлого

Ім’я

(підпис)

9

Серія

10

Номер

Свідоцтво про
смерть

Додаток 1.2

(П. І. Б.)

11

Витрати Фонду
(сума в гривнях
з копійками)

(П. І. Б.)
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____________
** Не заповнюється у разі, якщо поховання здійснювала юридична особа.

1

№ з/п

Прізвище

II. Допомога на поховання

Відповідальна особа
(посада)
Контактний номер телефону _________________________________

* Причина непрацездатності відображається за даними листка непрацездатності: 1 — загальне захворювання; 3 — захворювання внаслідок аварії
на ЧАЕС; 5 — невиробничі травми; 6 — контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство; 7 — санаторно-курортне лікування;
8 — вагітність та пологи; 9 — ортопедичне протезування; 10 — догляд.

Прізвище

№
з/п

№ страхового
свідоцтва
(ідентифікаційний
номер)
або серія
та номер
паспорта

I. Матеріальне забезпечення

Додаток 1.1
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2

1

3

Ім’я

4

По
батькові

5

6

7

Дата
8

Номер

Дані акта про
нещасний
випадок або
профзахворювання

9

Серія
10

Номер

Дані листка непрацездатності

11

Причина
непрацездатності*

12

З (дата)

13

До
(дата)

Період непрацездатності

14

Дні

15

Сума
в гривнях з
копійками

Витрати Фонду

(підпис)

2

1

3

Ім’я

4

По
батькові

5

6

Дата

7

Номер

Дані акта про
нещасний випадок або профзахворювання

8

Серія

9

Номер

10

11

Дата початку

12

Дата
закінчення

Період переведення на легшу
нижчеоплачувану роботу

(підпис)

МСЕК(1)
ЛКК (2)

Дані довідки МСЕК або
ЛКК

Відповідальна особа
(посада)
Контактний номер телефону _________________________________

Прізвище

№
з/п

№ страхового
свідоцтва (ідентифікаційний
номер) або
серія та номер
паспорта

(П. І. Б.)

14

Сума в
гривнях з
копійками

(П. І. Б.)

13

Дні

Витрати Фонду

Додаток 1.4

IV. Нарахування виплати у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу

Відповідальна особа
(посада)
Контактний номер телефону _________________________________

щасний випадок на виробництві та його наслідки.

____________
* Причина непрацездатності відображається за даними листка непрацездатності: 2 — професійне захворювання та його наслідки; 4 — не-

Прізвище

№
з/п

Основне
№ страхового
місце росвідоцтва (іденботи — 1
тифікаційний
сумісниномер) або серія
цтво — 2;
та номер пасФОП — 3; за
порта
договором
ЦПХ — 4

III. Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку або профзахворювання

Додаток 1.3
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Додаток 1.5
V. Відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних
послуг
№
з/п

1

Прізвище

2

Ім’я

3

По батькові

4

№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер) або серія
та номер паспорта
померлого
5

Дані акта про нещасний випадок або
профзахворювання

Свідоцтво про
смерть

Дата

Номер

Серія

Номер

Витрати
Фонду (сума
в гривнях з
копійками)

6

7

8

9

10

Відповідальна особа
(посада)
(підпис)
Контактний номер телефону _________________________________

(П. І .Б)
Додаток 2 до Порядку

Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам
Найменування страхувальника (прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб)
___________________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб) ______________________________
Телефон ______________
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних
осіб або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)
_______________________________________________________________________________

№
з/п

Прізвище

Ім’я

По батькові

№ страхового свідоцтва
(ідентифікаційний номер)

Дані листка непрацездатності
Серія

Керівник установи
Головний бухгалтер
М. П. (за наявності)

(підпис)
(підпис)
Дата

Дата виплати
коштів застрахованій особі

Сума за рахунок коштів
Фонду
(в гривнях
з копійками)

Номер

(прізвище, ім’я, по батькові)
(прізвище, ім’я, по батькові)
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18.10.2017 р. № 446/0/22-17/134
Щодо оформлення зміни статусу «сумісництво — основне місце»

Юридичним департаментом Міністерства
розглянуто <...> лист <...> і в межах компетенції
повідомляється.
Відповідно до частини другої ст. 21 КЗпП
працівник має право реалізувати свої здібності
до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах,
організаціях. Це дозволяє працівникам, крім
укладання трудового договору за основним
місцем роботи, укладати трудові договори про
роботу за сумісництвом.
Згідно із частиною першою ст. 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві,
в установі, організації, а також переведення
на роботу на інше підприємство, в установу,
організацію або в іншу місцевість, хоча б разом
з підприємством, установою, організацією,
допускається тільки за згодою працівника, за
винятком випадків, передбачених у ст. 33 цього
Кодексу, та в інших випадках, передбачених
законодавством.
Пунктом 31 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 передбачено, що переведенням на іншу роботу
Директор Юридичного департаменту

вважається доручення працівникові роботи,
що не відповідає спеціальності, кваліфікації
чи посаді, визначеній трудовим договором.
У зв’язку з цим, якщо працівник залишиться
працювати на тій самій посаді в межах підприємства, переведення в розумінні ст. 32 КЗпП,
на нашу думку, не може бути застосовано.
Враховуючи зазначене, вважаємо, що
в такому випадку працівника доцільно звільнити з посади за сумісництвом, а потім прийняти на основне місце роботи за новим трудовим договором, враховуючи вимоги ст. 24 КЗпП.
Перелік підстав для звільнення працівника
зазначено у ст. 36–41 КЗпП.
Крім цього, працівник може бути звільнений
на підставі п. 8 Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства фінансів України
від 28.06.1993 р. № 43 <...>.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами,
за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
О. Туліна

93

94

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 30
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 10

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

Вересень 2018 р.
7 вересня, пятниця
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за серпень 2018 р.

20 вересня, четвер
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
серпень 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 серпень 2018 р.

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

Під час підготовки використані матеріали систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua

Січень
Лютий
Березень
І квартал
Квітень
Травень
Червень
ІІ квартал
Липень
Серпень
Вересень
ІІІ квартал
Жовтень
Листопад
Грудень
ІV квартал
Всього

Місяць

31
28
31
90
30
31
30
91
31
31
30
92
31
30
31
92
365

календарних

2 (1, 7)
—
1 (8)
3
1 (28)
2 (1, 9)
2 (16, 28)
5
—
1 (24)
—
1
1 (14)
—
1 (25)
2
11

святкових
(число, на
яке припадає
свято)

8
8
10
26
8
8
10
26
8
9
9
26
8
9
9
26
104

вихідних

10
8
11
29
9
10
12
31
8
10
9
27
9
9
10
28
115
2 (24, 31)
2
7

5

1 (23)

1 (7)
1
1 (30)
1 (8)
1 (27)
3

у які робота
робота
скорочується
в які не
на одну
проводиться
годину

Кількість днів

21
20
20
61
21
21
18
60
23
21
21
65
22
21
21
64
250

робочих

168
160
159
487
167
167
143
477
184
167
168
519
168
176
166
510
1993

Норма
тривалості
робочого часу
за 40-годинного
робочого тижня,
год

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік, визначеної за календарем
п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю
за однакової тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня
та зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів
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святкових

2 (1, 7)
—
1 (8)
3
1 (28)
2 (1, 9)
2 (16, 28)
5
—
1 (24)
—
1
1 (14)
—
1 (25)
2
11

календарних

31
28
31
90
30
31
30
91
31
31
30
92
31
30
31
92
365

Січень

Лютий
Березень
І квартал
Квітень
Травень
Червень
ІІ квартал
Липень
Серпень
Вересень
ІІІ квартал
Жовтень
Листопад
Грудень
ІV квартал
Всього

Місяць

4
5
13
4
4
5
13
4
4
5
13
4
4
5
13
52

4

вихідних

4
6
16
5
6
7
18
4
5
5
14
5
4
6
15
63

6

2

1 (15)
2

1 (27)

4
5
13
3
4
4
11
4
4
4
12
4
5
4
13
49

4

1 (24)
1
6

1

1 (23)

1 (7)
1
1 (30)
1 (8)
1 (27)
3

20
19
60
20
20
17
57
23
21
21
65
22
21
20
63
245

21

Кількість днів
робота
робочих з тривалістю роботи
в які не про4 год.
5 год.
6 год.
7 год.
водиться

160
164
491
165
166
149
480
181
173
167
521
174
172
166
512
2004

167

Норма
тривалості
робочого часу,
год

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік за шестиденного 40-годинного робочого тижня
з одним вихідним днем у неділю з тривалістю роботи у понеділок-п’ятницю по 7 год., в суботу — 5 год.
і зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів
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