
Виплати працівникам та 
фізичним особам 2018



Особи, які підлягають страхуванню у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності, від

нещасного випадку на виробництві

Категорія особи

Підлягають (+) / 
не підлягають (–) 

страхуванню

до 11.10.2017
із 11.10.2017

Особи, які працюють:

– на умовах трудового договору (контракту) на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від

форми власності та господарювання або у фізичних осіб

+ +

– на умовах цивільно-правового договору, на інших

підставах, передбачених законом
– +

Особи, обрані на виборні посади в органах державної

влади, органах місцевого самоврядування та в інших

органах 

+ +

Фізичні особи — підприємці + +
Особи, які провадять незалежну професійну діяльність – +
Члени фермерського господарства – +

Із 11.10.2017 



Що змінилося

• З урахуванням змін, внесених Законом № 2148 до 
Закону № 1105, для лікарняних, які настали після
11.10.2017 р., до страхового стажу прирівнюються також
періоди починаючи з 01.01.2016 р., протягом яких особа 
не підлягала страхуванню за Законом про соціальне
страхування, але нею або роботодавцем за неї сплачено
єдиний внесок відповідно до Закону про ЄСВ.

Наприклад, особа працювала за цивільно-правовим договором з 2015 
р. До її страхового стажу враховується період починаючи з 
01.01.2016 р., якщо за цей період сплачено ЄСВ у розмірі не менше
мінімального страхового внеску, або частина цього періоду
пропорційно до сплаченого внеску.



Трудовий договір та ЦПД

Необхідно за кожну виконану роботу/надану послугу/зданий проект 

отримувати виконавця окремий рахунок та підписувати акт прийому-

передачі робіт/послуг

Предмет договору по ЦПД – робота, що виконується (послуга, що 

надається) яка має певний окреслений результат, обсяг, місце 

виконання!

Строк дії договору ЦПД –

одна з обов'язкових умов. 

Строк повинен бути 

зазначений в самому 

договорі!!!!

Якщо у процесі роботи ФОП 

використовується певне обладнання, то 

краще, щоб воно належало саме ФОП або

орендувалося ним.

Виконавця не можна 

направити у 

відрядження, відсутні 

інші права на соціальні 

гарантії
Рахунок 661 685 

(63)!



У договорі не має бути чітких специфікацій щодо того, як виконувати

роботи (надавати послуги), обмежень на співпрацю з іншими

компаніями тощо

Не потрібно надавати ФОП безоплатно свої приміщення, а також

будь-які атрибути компанії, включаючи корпоративну email адресу, 

візитівки та інше

Кожна сторона самостійно

сплачує податки, веде облік

(IP адреса), щомісячна плата 

не можу бути однаковою

Трудовий договір та ЦПД

Фізична особа не може відповідно

до договору підпорядковуватися

(виконувати вказівки) посадових

осіб

Якщо фізична особа одночасно Ваш працівник –

небажано, щоб види діяльності за трудовим договром

та ЦПД збігалися (ШТАТНИЙ РОЗПИС, посадові

інструкції!!!)



Запровадження електронного реєстру лікарняних

• Фонд соціального страхування спільно з Міністерством
соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я працює
над впровадженням електронного реєстру листків
непрацездатності.

• Передбачається, що замість існуючої системи видачі
лікарняних листків на бланках суворої звітності буде 
запроваджено електронний реєстр. Він надаватиме доступ 
лікарям, роботодавцям, застрахованим особам та 
представникам Фонду доступ у межах повноважень до 
інформації про лікарняні листи.

• Відповідно до проекту концепції нової системи лікар буде 
мати можливість здійснити видачу електронного листка 
непрацездатності з будь-якого засобу інформатизації
(комп’ютер, планшет, смартфон). Ідентифікація і доступ 
користувача до особистого кабінету в системі реєстру буде 
проходити за аналогом роботи системи «Приват24».

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/954446



Обмін інформацією

Реєстр
застрахованих

осіб ПФУ

Електронний
реєстр пацієнтів

МОЗ



Новий порядок за лікарняними

• Фонд соціального страхування України оновив
проект постанови «Про затвердження Порядку 
фінансування страхувальників для надання
матеріального забезпечення застрахованим особам 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
деяких виплат потерпілим на виробництві за 
рахунок коштів Фонду соціального страхування
України». 

• Очікувалося, що він запрацює з 1 квітня 2018 року. 

• Документ розміщено на сайті Фонду соцстраху.

• http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/doccatalo
g/list?currDir=950866



Що очікувати від нового «лікарняного» Порядку 

Подання заяви – розрахунку не лише в паперовому, але й в 
електронному вигляді

Подання заяви – розрахунку протягом 5-ти робочих днів з дати 
прийняття комісією рішення

Фінансування здійснюється протягом 10 робочих днів

Фонд у разі потреби може надати страхувальнику зустрічний 
запит для уточнення інформації

Протягом місяця з дня проведення виплат страхувальник 
повідомляє Фонд про проведення виплат!

Закон 1105, зміни внесено у звязку із запровадженням пенсійної 
реформи



Колонка 6 Основне місце роботи – 1; сумісництво – 2; ФОП –
3; ЦПХ – 4 
Колонка 17, 18, 19 – дані щодо пільгового статусу 
постраждалого на ЧАЕС
Колонка 20 – дата направлення на МСЕК (за наявності) –
титульний бік лікарняного!! Коли отримано інвалідність! Цей 
день не оплачується Фондом 
Колонка 23 – надання листка непрацездатності на перевірку 
(так/ні) –Таблиця 6 Додатку 4! ІНданні! 



Для підтвердження страхового стажу працівнику

необхідно надати страхувальнику інформацію з 

Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування про страховий стаж за 

минулий період за формою ОК5 або ОК-7, які

надаються Пенсійним фондом України.

Місяць страхового стажу зараховується повністю, якщо

ЄСВ в цьому місяці сплачено в розмірі, не менше

мінімального страхового внеску. 

Страховий стаж в повних місяцях



Порядок обміну інформацією про відомості, що містять
ознаки використання праці неоформлених працівників та 

порушень законодавства про працю

Пенсійний
фонд 

України

Державна служба 
України з питань

праці

Державна
фіскальна

служба 
України

Порядок|Постанова,  Пенсійний фонд, від 29.05.2017,  № 11-1 



Зарплата 
менше
мінімальної
/ неповний
робочий час

ЦПД більш 
ніж рік або 
більш ніж 
30% 
працівників

Підвищення
заробітної
плати 
становить 
менше суми
нарахованої
індексації

Проведення інспекційних відвідувань та 
організація невиїзних інспектувань

Порядок|Постанова КМ,  КМ України, від 26.04.2017,  № 295 
"Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про 
працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні""



<...> нарахування та виплата доходів за ознаками, визначеними

довідником ознак доходів, наведеним 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 січня 2015 року N 4, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 111/26556, 

Критерії відбору платників податків - юридичних осіб:
<...>
середнього ступеня ризику:

!!! код 153 
Фіндопомог

а
(Наказ|Порядок, Мінфін, від 02.06.2015, № 524 "Про

затвердження Порядку формування плану-графіка проведення

документальних планових перевірок платників податків", Чинний)

101 (заробітна плата, нарахована

(виплачена)) та/або 102 (виплати відповідно

до умов цивільно-правового договору), без 

утримання, перерахування до бюджету 

податку на доходи фізичних осіб та/або

єдиного внеску;



Критерії відбору платників податків - юридичних осіб:
<...>
середнього ступеня ризику:

Наказ|Порядок, Мінфін, від 02.06.2015, № 524 "Про затвердження Порядку формування

плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків", Чинний

наявність відносин із платниками податків

які обрали спрощену систему 
оподаткування

та 
є керівниками, засновниками або

співробітниками цього підприємства

у сумі операцій понад 5 млн грн або понад 5 відсотків

загального обсягу постачання, але не менше 100 тис. грн



Критерії відбору платників податків - юридичних осіб:
<...>
середнього ступеня ризику:

III. Порядок відбору до плану-графіка платників податків - юридичних осіб, фінансових

установ, постійних представництв та представництв нерезидентів

(Наказ|Порядок, Мінфін, від 02.06.2015, № 524 "Про затвердження Порядку формування

плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків", Чинний)

нарахуванн
я та виплата
доходів за 
ознакою
157 (доход, 
виплачений
самозайняті
й особі), 
визначеною
Довідником
ознак
доходів

сумі понад 5 
відсотків
загального обсягу
доходу від будь-
якої діяльності (за 
вирахуванням
непрямих
податків), 
визначеного за 
правилами 
бухгалтерського
обліку

Реєстрація ФОП

КВЕД

Документи

Непідконтрольна 
територія



Якщо розрахунок здійснюється

особисто готівкою,

підприємство компенсує
працівникові понесені витрати

не є податковим агентом 
підприємця і не відображає у 

формі № 1ДФ суми компенсації

корпоративною карткою

фактичним платником (за 
витягом) буде юрособа

відображення виплати доходу 
підприємцю у формі № 1ДФ

Відряджена особа винаймає житло
у ФОПа: чи буде роботодавець податковим агентом

підкатегорія 103.25 системи «ЗІР»

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/108631


Порядок виплати заробітної плати

Не пізніше 7 днів після
закінчення періоду, за 

який проводиться 
виплата

Проміжок часу між
виплатами має не 
перевищувати 16 
календарних днів

Не рідше двох разів
на міcяць

Штраф у розмірі 3 МЗП

11 169грн.

Штраф у розмірі 1 
МЗП

3 723грн.



Директор чи підписант
ДФС від 01.06.2017 р. N 435/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Якщо засновник підприємства приймає рішення виконувати обов’язки
директора без нарахування заробітної плати <...>, то він має право прийняти
рішення не нараховувати собі заробітну плату і, відповідно, оскільки відсутня

база нарахування, не сплачувати ЄСВ та не подавати обов’язкову звітність.

У разі якщо обов’язки директора виконує особа, яка не є засновником такого 
підприємства, а працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших

умовах, передбачених законодавством, такому директору потрібно
здійснювати нарахування заробітної плати <...>.

Виконання функції керівника засновником на період тимчасового припинення
діяльності повинно бути передбачено установчими документами.



Документальне забезпечення

Штатний
розпис

?

Колективний 
договір

Положення 
про оплату 

праці

ч. 3 ст. 64  ГКУ 



Штатний розпис

Структура підприємства

Перелік посад і професій
працівників

Найменування, вказані в 
Класифікаторі професій ДК 

003:2010

Чисельність штатних одиниць

Форми і системи оплати праці, 
розміри окладів, надбавок, 

доплат

Колдоговір або інший
локальний нормативний акт 

роботодавця (наприклад, 
Положення про оплату праці), 

погоджений з профспілкою
(представником трудового 

колективу)

Затверджують шляхом видання
відповідного наказу 

(розпорядження) або безпосередньо
грифом затвердження

Лист Міністерства праці та соцполітики від 27.06.2007 №162/06/187-07



Заява на прийняття на 
роботу; Наказ на прийняття

Перелік професій та посад, 
що дає право на скорочену 
тривалість робочого тижня; 

на щорічну додаткову 
відпустку; на особливі 

пенсійні умови

Штатний розпис; Відомості 
заробітної плати

Особова картка П-2; Трудова 
книжка; Посадові інструкції

КП ДК 003:2010

Найменування, вказані в Класифікаторі
професій ДК 003:2010!

Нова 
форма 
звіту по 
ЄСВ!!!!





Тарифна система оплати праці

Та
р

и
ф

н
а 

си
ст

ем
а

Тарифні ставки, сітки, 
схеми посадових окладів

Тарифна ставка робітника 
першого розряду

Міжкваліфікаційні 
(міжпосадові) 

співвідношення 

Професійні стандарти 
(кваліфікаційні 

характеристики)

Категорія, розряд, клас, 
складність РОБОТИ

Освіта та досвід 
ПРАЦІВНИКА

Довідники кваліфікаційних характеристик професій, 
затверджено наказом Мінпраці від 29.12.2004р. №336

Наказ Мінісоцполітики України від 31.05.2017р.  № 918 «Про 
затвердження Порядку розроблення та затвердження

кваліфікаційних характеристик» 

Заробітна 
плата як 

відсоток від 
виручки?



Лист Мінсоцполітики від 28.12.2016р. 
№1812/0/101-16/284

• Міжпосадові співвідношення
розмірів посадових окладів встановлюються
в колективному договорі або іншому
локальному документі підприємства
залежно від складності робіт, організаційно-
правового рівня посади, від функцій, які
виконує підрозділ, в якому працює той чи
інший працівник, та інших умов праці. 

• При цьому міжпосадові співвідношення
можуть встановлюватись у певному
діапазоні ("вилки") окладів. 

• При застосуванні діапазонів ("вилок") 
окладів проводиться атестація працівника і 
за результатами атестації встановлюється
оклад у межах діапазону за посадою, яку 
обіймає працівник.



Приклад штатного розпису
за матеріалами управління Держпраці в Хмельницькій області

05.02.2018р



Оплата праці – важливі цифри 2018

•1762,00

Мінімальний
посадовий оклад 
(місячна тарифна
ставка) у 2018 році

•10,61*

Мінімальна годинна
ставка у 2018 році

* За умови, що працівникові на 2018 рік встановлена норма 

тривалості робочого часу 1993,0 год



Розмір прожиткового мінімуму для 
працездатної особи у 2018 році

1/1/2018, 
1762

7/1/2018, 
1841

12/1/2018, 
1921



Максимальна сума місячного доходу, на яку 
нараховуємо ЄСВ

• Із 01.01.2018 діють нові правила нарахування
ЄСВ, визначені Законом України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 08.07.2010 
№ 2464-VI. А саме — по-новому розраховуємо
максимальну базу нарахування. Тепер
максимальна сума місячного доходу, на яку 
нараховуємо ЄСВ, дорівнює 15 розмірам
мінімальної зарплати. Тож із 01.01.2018 
нараховуйте ЄСВ на дохід, що не перевищує
55 845,00 грн. Максимальний страховий внесок, 
відповідно, дорівнюватиме 12 285,90 грн. 



Мінімальний внесок ЄСВ: роз'яснення ДФС

НЕ 
застосовуєтьс
я

не за основним місцем роботи та зовнішньому суміснику

до заробітної плати (доходу) працівника-інваліда (крім
працівників ФОП)

якщо працівника прийнято не з першого робочого дня та 
звільнено не останнім робочим днем звітного місяця

якщо працівник повний місяць перебував у відпустці без 
збереження заробітної плати 

для працівника (за основним місцем роботи) у якого початок 
та закінчення лікарняного припадають на різні місяці



Сумісництво та суміщення
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і Сумiсництвом вважається
виконання працiвником, 

крiм своєї основної, 
iншої регулярної
оплачуваної роботи на 
умовах трудового договору 
у вiльний вiд основної
роботи час на тому самому 
або iншому пiдприємствi, в 
установi, органiзацiї або у 
приватного підприємця за 
наймом

Доплату до рівня МЗП слід
нараховувати окремо за 
основним місцем роботи та 
окремо на роботі за 
сумісництвом.
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ій Працівник виконує
покладені на нього
додаткові обов’язки
без звільнення його
від основної роботи і 
виконання такої
роботи відбувається в 
межах робочого часу 
за основною 
роботою. 

Доплату слід 
ураховувати у складі 
заробітної плати.  

застраховані особи, які працюють за сумісництвом у 5-ти та більше
страхувальників



А якщо сумісник звільнився з основного місця 
роботи?

Лист  
Мінсоцполітики
від 09.06.2017р.  
№ 294/0/22-17/134 
«Щодо
повідомлення
роботодавця за 
сумісництвом
про звільнення з 
основного місця
роботи»

… законодавством про працю не встановлено обов'язку
працівника щодо повідомлення роботодавця, де він
працює за сумісництвом, про звільнення з основного 
місця роботи.

Законодавством про працю також не передбачено
відповідальності роботодавця за неповідомлення його
сумісником про звільнення з основного місця роботи.

У разі повідомлення роботодавця працівником-
сумісником про звільнення з основного місця роботи, 
роботодавцю слід видати відповідні накази 
(розпорядження), які засвідчать наявність у працівника 
основного місця роботи.



Підсумований облік робочого часу

Роз'яснення Мінсоцполітики
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249652326&cat_id=244276429

При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з 
обліковим періодом місяць, робота понад нормальну тривалість
робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і 
зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної
заробітної плати.

Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується
в межах встановленої працівнику тривалості робочого часу,  яка є 
меншою нормальної тривалості робочого часу, відповідно до 
графіку роботи, йому нараховується заробітна плата у розмірі не 
нижчому від мінімальної заробітної плати.

Для підприємств, на яких встановлено підсумований облік робочого
часу,  з метою зменшення годин надурочної роботи та 
навантаження на фонд оплати праці рекомендується застосовувати
такі облікові періоди як півріччя, рік.



Індексація - 2018

• Закон України від 03.07.1991р.  № 1282-XII 
«Про індексацію грошових доходів населення»

• Постанова КМУ від 17.07.2003р.  № 1078 "Про 
затвердження Порядку проведення індексації

грошових доходів населення«

• Лист  Мінісоцполітики України від

07.02.2018р.  № 5/0/66-18 "Про індексацію

заробітної плати"

!10 МЗП



Базовий місяць

При індексації зарплати, починаючи з грудня 2015 
року, орієнтиром є:

— місяць останнього
підвищення окладу за 

займаною посадою, якщо
оклад за посадою, на яку 
був прийнятий працівник, 
останній раз підвищувався

до дати його прийняття

— місяць введення
посади до штатного 

розпису, якщо працівник
був прийнятий на 

новостворену посаду, 
оклад за якою не 

підвищувався



Індексація на випередження або про 1 грн.

• … проведення індексації може замінюватись механізмом підвищення доходів працівників

випереджаючим шляхом.

• Так, п. 5 Порядку № 1078 передбачено, що у разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим

шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції під час визначення розміру підвищення грошових

доходів у зв'язку з індексацією враховується рівень такого підвищення.

• Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим

шляхом здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано

індекс споживчих цін, на підставі якого нарахована сума індексації перевищить розмір підвищення

грошових доходів випереджаючим шляхом.

• Приклад обчислення суми індексації у разі підвищення доходів випереджаючим шляхом з урахуванням

прогнозного рівня інфляції наведено у додатку 5 до Порядку № 1078.

• Також повідомляємо, що пунктом 5 Порядку визначено, що працівникам підприємств і організацій, які

перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв'язку із зростанням рівня інфляції

провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом

України "Про індексацію грошових доходів населення" та положеннями Порядку.

• Лист Мінсоцполітики від 29.04.2016р. № 234/10/136-16 «Щодо нюансів проведення індексації

грошових доходів населення»



Індексація зарплати у місяці підвищення окладу

• Підвищення окладів відбулося у лютому 2016 р. (3100 грн) і 
до січня 2017 р. підвищення не було. У січні 2017 р. 
відбулося підвищення (3200 грн). Чи потрібно нараховувати
індексацію в січні 2017 р.? Якщо так, то в якому розмірі?

• Згідно з калькулятором розрахунку індексації (його можна
знайти тут) при базовому місяці – лютий 2016 року із
окладом в 3100 грн в січні 2017 року індексація мала 
скласти 140,80 грн.

Оскільки сума підвищення окладу у січні 2017 року, який став новим
базовим місяцем (100 грн), є меншою за суму індексації у цьому місяці
(140,80 грн) на 40,80 грн, то сума індексації у цьому місяці (січень 2017 року) 
становитиме 40,80 грн. Ця сума називається фіксованою індексацією.



Індексація та мінімалка: ціна питання

Оклад 2000
Індексація 

800

Доплата до 
мінімалки

400

РАЗОМ 
3200

Оклад 2000
Доплата до 
мінімалки

1200

Індексація 
800

РАЗОМ 
4000



Індексація та мінімалка
Синько Неля, Департамент з 
питань державного 
регулювання заробітної
плати та умов праці
Мінсоцполітики «Податки та 
б/о», 2017, № 5, с. 39

Сума індексації не включається до суми заробітної плати за відпрацьований
місяць з метою визначення доплати до МЗП згідно з КЗпП (Статтею 95 КЗпП; 
п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, 
затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078

Лист Мінсоцполітики від 
13.02.2017 р. №317/0/101-
17/282

Індексація входить до складу виплат, що повинні включатися до зарплати
для забезпечення її мінімального розміру. Індексація входить до фонду 
оплати праці і прямо не вказана в ч. 2 ст. 31 Закону України «Про оплату 
праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР серед виплат, які нараховуються «зверху» 
3200

Лист Мінсоцполітики від 
07.09.2017 р. №2341/0/101-
17

Відкликано листа від 13.02.2017р. №317/0/101/-17/282

Листи Мінсоцполітики від
10.01.2018 р. № 27/0/101-18; 
07.02.2018 р. №5/0/66-18  і 
Держпраці від 29.12.2017 р. 
№ 12290/4/4.3-дп-17

<...> частиною другою статті 3-1 Закону "Про оплату праці" 
визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при 
обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення
її мінімального розміру.

Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій
статті 3-1 вищевказаного Закону, у тому числі сума індексації, 
мають враховуватись до розміру мінімальної заробітної плати.

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/january/issue-05/article-24471.html


ВІДПУСТКИ

Основна відпустка Додаткова

За роботу зі 
шкідливими та 

тяжкими 
умовами праці

За особливий 
характер праці

Інші додаткові 
відпустки 

згідно 
законодавства



Компенсація відпустки

Підлягає компенсації

Основна щорічна відпустка

Додаткова відпустка за роботу зі 
шкідливими і важкими умовами 
праці;
Додаткова відпустка за 
особливий характер роботи;

Додаткова соціальна відпустка 
працівникам, що мають дітей;

Інші додаткові відпустки за 
законодавством 

Не підлягає компенсації

Відпустка і зв’язку із вагітністю та 
пологами

Відпустка по догляду за дитиною 
до 3-х років

Додаткова відпустка у зв’язку із
навчанням

Творча відпустка



Відпустки: основне

Працівник може брати відпустку (її невикористану
частину) у будь-який календарний день, у тому числі у 
вихідний, святковий або неробочий. На святкові та 
неробочі дні відпустка подовжується, але вони не 
оплачуються

У загальному випадку право громадянина на щорічну
відпустку повної тривалості в перший рік роботи настає
після закінчення 6 місяців безперервної роботи на цьому
підприємстві

При звільненні компенсацію виплачують за всі 
невикористані дні всіх щорічних і «дитячих» відпусток 
незалежно від того, за скільки років вони не надавалися. 
Без звільнення компенсувати грошима можна частину 
щорічної відпустки, що перевищує 24 календарних дні.



Відпустка за свій рахунок

Статтею 84 КЗпП і ст. 25 та 26 Закону про 
відпустки

відпустки, що надаються
обов’язково певним категоріям

працівників або при настанні певних
обставин (ст. 25)

обов'язок роботодавця

відпустки, що надаються за згодою
сторін

до 15 календарних днів на рік

на розгляд роботодавця але 
виключно за ініціативи працівника



Оформляємо відпустку

Графік

ч. 4 ст. 79 КЗпП і ч. 10 ст. 10 Закону про відпустки

Повідомлення про відпустку та / або Заява 
працівника

Не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком строку виходу

НАКАЗ про надання відпустки

На підставі Заяви працівника

Відмітка про відпустку в 
особовій картці 
працівника П2

Нарахування та виплата 
відпусткових 

За ТРИ КАЛЕНДАРНИХ ДНІ до початку 
відпустки



Працівник іде у щорічну основну відпустку, але роботодавець виплатив
йому відпускні не за три дні до відпустки, а після її закінчення

Згідно із ст. 21 Закону про відпустки та ч. 3 ст. 115 КЗпП заробітна плата працівникам
за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. Обчислення
триденного строку здійснюється в календарних днях. (див. лист Мінпраці від
26.06.2009 р. № 155/13/116-09)

Затримка не більш як на місяць → штраф 
у розмірі мінімальної заробітної плати
Затримка більше місяця → штраф 
у трикратному розмірі МЗП
+ адмінвідповідальність посадової особи за ч. 1 ст. 41 КУпАП
(від 510 грн. до 1700 грн)

враховуючи <..> те, що конкретний період надання щорічної відпустки

або її частини узгоджується між працівником і роботодавцем, у разі

необхідності отримання щорічної відпустки (або її частини) у стислі

терміни (у зв'язку із сімейними обставинами, станом здоров'я тощо) в

заяві працівник може висловити своє бажання про отримання

заробітної плати за неї в терміни, визначені між працівником та

роботодавцем (Лист Мінсоцполітики від 05.01.2012 № 7/13/133-12)



Дякую за увагу!!!!

Зубрицька Ірина 

Юріївна
Податковий консультант 

Судовий експерт –

економіст

0 960 50 45 15

0 970 1 22 001


