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2. Обчислимо відкориговану зарплату за розра-
хунковий період:

(33 061 грн х 1,0943) + 23 615 грн = 
= 59 793,65 грн. 

Зверніть увагу: коефіцієнти коригування 
розраховуються для кожного працівника 
окремо за кожним випадком підвищення 
окладу. Тому будьте уважні під час розра-
хунку цього коефіцієнта.

У разі дотримання декількох правил жодних труднощів у розрахунку відпусткових 
не буде:

правильно визначити розрахунковий період; •

точно розрахувати кількість календарних днів, що включаються у розрахунковий  •
період, з урахуванням усіх нюансів щодо кожного працівника окремо;

ретельно обчислити заробіток працівника, який бере участь у розрахунку відпуст- •
кових, згідно з п. 3 та 4 Порядку № 100;

провести коригування нарахованих відпусткових відповідно до чинного законо- •
давства.

Дотримання цих умов дозволить без помилок розрахувати середньоденний заробі-
ток працівника і суму відпусткових, які підлягають виплаті.

А якщо у вас виникли запитання, звертайтесь у зручний для вас спосіб до редакції 
журналу «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»:

на консультаційну лінію за телефонами (056) 370-44-25; (067) 522-04-01;  •
(050) 474-86-00, яка працює для вас за графіком (див. с. 3 цього номера);

на електронну пошту otvet@balance.ua.  •

Ми завжди вам допоможемо.

ВИСНОВКИ

Анна СЕМЕНЕНКО, консультант

ПРАКТИКА РОЗРАХУНКУ 
«КАРАНТИННОЇ» ЗАРПЛАТИ

У «БАЛАНС-БЮДЖЕТІ», 2020, № 20, с. 21 розглянуто особливості оплати праці 
в умовах ризиків зараження коронавірусною інфекцією, а саме можливість 
виплати підвищеного заробітку та обмеження розміру нарахованого доходу. 
Як обчислити максимальний заробіток? Яких категорій осіб стосується обме-
ження? Відповіді на ці та інші запитання – далі в консультації.

Як та на який період запроваджено обме-
ження заробітку?

Законом від 13.04.20 р. № 553-ІХ (далі – За-
кон № 553) унесено сут тєві зміни до Закону 
про Держбюджет-2020, а також до інших за-
конодавчих актів. Зокрема, передбачено, що 
із квітня поточного року заробіток та грошове 

забезпечення (далі – зарплата) практично всіх 
працівників (вк лючаючи вищі органи влади, 
суб‘єкти господарювання держсектору еконо-
міки та місцеві ради) слід нараховувати в об-
меженому обсязі.

Для коректного застосування зазначених зако-
нодавчих норм Мінекономрозвитку надало мі-
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ністерствам та відомствам, а також місцевим 
органам влади роз‘яснення із цих питань (лист 
від 23.04.20 р. № 3502-06/26135-01). На деяких 
нюансах зупинимось і ми.

Отже, починаючи із квітня поточного року і до за-
вершення місяця, у якому скасовується карантин, 
нарахована працівникові зарплата не має переви-
щувати 47 230 грн. 

Звертаємо увагу: ця норма застосовується 
також до суддів, яким нараховується суд-
дівська винагорода, а також прокурорів та 
інших осіб, оплата праці яких провадиться 
з урахуванням спеціальних законів. 

Важливою є норма щодо конкретизації періоду 
розрахунку заробітку за згаданими правилами, 
тобто йдеться не про дату, яку Кабмін у своєму 
рішенні визначить днем завершення карантину, 
а про повний місяць, у якому планується завер-
шення карантину. 

Нагадаємо: карантинний період визначено по-
становою КМУ від 11.03.20 р. № 211 «Про запо-
бігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», із подальшими змі-
нами (далі – Постанова № 211), і на сьогодні він 
триває до 22.06.20 р.

Тож, скажімо, якщо навіть карантин скасують із 
23.06.20 р., для обмеження обсягу зарплати лише 
за робочі дні, відпрацьовані працівником згідно 
з установленими для його посади нормами три-
валості робочого часу за цей період, підстав не-
має. Тобто обмеження як пряма норма Закону 
№ 553 має бути застосовано до заробітку за ро-
боту протягом усього відпрацьованого місяця.

Які виплати враховуються, а які – ні?

Звертаємо увагу, що для нарахування заробітку 
до встановленого обмеження – 47 230 грн деякі 
виплати враховуються, а деякі – ні.

Для наочності покажемо це в таблиці:

Входять 
до нарахованого обмеженого заробітку 

Не входять 
до нарахованого обмеженого заробітку 

1 2
Посадовий оклад Допомога з тимчасової непрацездатності*
Оплата часу відпусток, що не належать до щорічних 
(зокрема, додаткові відпустки, що належать держ-
службовцям та посадовим особам органів місцевого 
самоврядування)

Допомога для оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки (для держслужбовців – грошова допо-
мога, що надається згідно із ст. 57 Закону від 
10.12.15 р. № 889-VIII «Про державну службу» (далі – 
Закон № 889)**

Оплата часу службових відряджень Матеріальна допомога для вирішення соціально-
побутових питань

Сума індексації зарплати Оплата щорічної відпустки**
Доплати за додатковий обсяг роботи (за суміщення 
професій (посад), виконання обов'язків тимчасово від-
сутнього працівника, розширення зони обслуговуван-
ня та збільшення обсягу виконуваних робіт)

Компенсаційні виплати, що належать працівникові 
при його звільненні

Інші компенсаційні та стимулюючі виплати (надбавки, 
доплати, премія)

Вихідна допомога, виплачувана у визначених зако-
нодавством розмірах

* Розрахунок сум виплати здійснюється згідно із постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266 «Про обчислення середньої 
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним со-
ціальним страхуванням».
** Розрахунок провадиться згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ 
від 08.02.95 р. № 100. 

Приклад 1

Керівник апарат у обл держа дмініс т раці ї 
з 01.05.20 р. оформив частину щорічної від-
пустки на 14 календарних днів. 

Його заробіток за травень – 50 308 грн скла-
дається з:

посадового окладу – 12 100 грн; •

надбавки за ранг – 700 грн; •

надбавки за вислугу років – 2 178 грн  •
(18 % посадового окладу);

місячної премії – 3 630 грн (30 % посадо- •
вого окладу);

суми, що належить за дні відпустки, –  •
12 400 грн;
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допомоги на оздоровлення під час надання  •
щорічної відпустки – 19 300 грн.

Визначимо загальну суму нарахування, до якої 
застосовується обмеження:

12 100 грн + 700 грн + 2 178 грн + 
+ 3 630 грн = 18 608 грн.

Відпусткові виплати та допомога на оздоровлення 
не включаються до граничного розміру заробітку 
згідно з нормами Закону № 553. 

Отже, держслужбовець має отримати всі нарахо-
вані виплати в повному обсязі.

Чи враховується в нарахованому заробіт-
ку для застосування обмеження премія за 
результатами роботи попереднього періоду 
(місяця чи кварталу)?

Премія – як місячна, так і квартальна, має входити 
до заробітку того місяця, на який вона припадає 
згідно з розрахунковою відомістю. Якщо це квар-
тальна премія, то вона входитиме до максималь-
ного обсягу заробітку в тій частині, що припадає 
на відповідний місяць кварталу. Наприклад, для 
розрахунку зарплати за квітень поточного року 
слід ураховувати третину суми премії, що нале-
жатиме працівникові за ІІ квартал. Утім, це буде 
актуальним під час здійснення розрахунків, при-
наймні, не раніше ніж у липні поточного року, 
коли стане відомою фактично нарахована премія 
за підсумками роботи у ІІ кварталі 2020 року.

Приклад 2

Держслужбовцеві, призначеному на посаду 
держсекретаря міністерства, за результатами 
роботи в березні поточного року нараховано 
премію в розмірі 25 % посадового окладу.

Його заробіток згідно з постановою КМУ від 
18.01.17 р. № 15 «Питання оплати праці праців-
ників державних органів» (далі – Постанова 
№ 15) за квітень поточного року складається:

з посадового окладу – 33 600 грн; •

надбавки за ранг – 900 грн; •

надбавки за вислугу років – 12 096 грн  •
(36 % посадового окладу);

щомісячнаої надбавки за виконання особли- •
во важливої роботи – 40 500 грн;

премії за березень – 8 400 грн. •

Разом 95 496 грн.

Однак фактично за квітень йому має бути на-
раховано зарплату (з урахуванням установлених 
Законом № 553 обмежень) у розмірі 47 230 грн.

Приклад 3

Заробіток держслужбовця, що обіймає посаду 
державного експерта в міністерстві, як варіант, 
може бути таким:

посадовий оклад – 10 600 грн; •

надбавка за ранг – 400 грн; •

надбавка за вислугу років – 1 590 грн  •
(15 % посадового окладу);

надбавка за виконання особливо важливої  •
роботи – 30 500 грн;

премія за результати роботи в березні –  •
1 060 грн (10 % посадового окладу).

Разом 44 150 грн.

Якщо за умовами оплати праці, установленими 
в цьому держоргані, працівникові буде нарахо-
вано премію за результатами роботи за І квартал 
у розмірі 30 % посадового окладу – 3 180 грн 
премії, то в розрахунок зарплати квітня має бути 
враховано 1/3 цього розміру, а саме 1 060 грн.

А як діяти, якщо працівникам уже на-
раховано та ви плаче но зар о біток за 
першу половину квітня (тобто аванс), 
обсяг якого вже перевищує встановлене 
обмеження?

У такому разі здійснювати перерахунок уже не 
треба, адже інакше доведеться або просити пра-
цівника повернути надміру одержану суму, або 
діяти іншим чином. Тобто можуть виникнути про-
блеми. Однак на виплати за другу половину квіт-
ня працівникові не варто очікувати – за квітень 
свій заробіток виходячи з установлених законо-
давством обмежень він уже отримав. 

Винятком у наведеній ситуації може бути лише 
виплата, наприклад, сум згідно з наданим лист-
ком непрацездатності або інших виплат, що не 
входять у суму обмеження (47 230 грн) згідно із 
Законом № 553.

Принагідно звертаємо увагу, що в разі відпра-
цювання працівником неповного місяця (че-
рез тимчасову непрацездатність, відпустку або 
з інших об’єктивних причин, підтверджених до-
кументально) обмеження заробітку також за-
стосовується пропорційно до відпрацьованих 
ним днів. 
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А чи обмежується заробіток працівників 
підприємств, що надають медичні послуги 
населенню, тобто КНП?

На них, як і на всіх інших працівників, поши-
рюються встановлені Законом № 553 обмежен-
ня. Водночас уряду доручено затвердити перелік 
посад працівників, яких згадане обмеження не 
стосується.

Ідеться про:

осіб, які безпосередньо задіяні у заходах,  •
спрямованих на запобігання виникненню і по-
ширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2;

осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із  •
забезпечення національної безпеки й оборони, 
у тому числі в операції Об’єднаних сил (ООС). 

За якими правилами має обмежуватися 
заробіток працівників державних підпри-
ємств, банків тощо?

Нагадаємо, що заробіток у розмірі не більше 
47 230 грн протягом карантинного періоду згід-
но із Законом № 553 має також виплачува-
тися:

керівникам підприємств, членам (головам)  •
правлінь та наглядових рад та іншим посадо-
вим особам підприємств, визначеним згідно 
з нормами Господарського кодексу та установ-
чих документів підприємства;

особам, яким зарплата, місячна винагоро- •
да (1/12 річної та додаткової винагороди) на-
раховуються згідно з постановами КМУ від 
19.05.99 р. № 859 «Про умови і розміри оплати 
праці керівників підприємств, заснованих на 
державній, комунальній власності, та об’єднань 
державних підприємств» та від 04.07.17 р. 
№ 668 «Про затвердження Порядку визначен-
ня умов оплати послуг та компенсації витрат 
членів наглядових рад державних унітарних 
підприємств та господарських товариств, у ста-
тутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 
(часток) належать державі».

Урядовими рішеннями ці питання частково вре-
гульовано. Так, починаючи із квітня 2020 року 
слід застосовувати норми постанови КМУ від 
29.04.20 р. № 334 «Питання розміру оплати праці 
керівників, членів виконавчих органів та вина-
городи членів наглядових рад суб‘єктів господа-
рювання державного сектору економіки» (далі – 
Постанова № 334).

Тобто із квітня та на період до завершення міся-
ця, в якому скасовується запроваджений Поста-
новою № 211 карантин, установлюється обмежен-
ня місячного заробітку та винагороди осіб, яких 
стосуються норми Постанови № 334.

Алгоритм розрахунків обмежень такий самий, як 
і для бюджетників, про що сказано вище в цій 
консультації. Тобто до обмеженої граничної суми 
не входять суми допомоги з тимчасової непра-
цездатності та оплати щорічної відпустки.

Крім того, Постановою № 334 на період каран-
тину частково зупинено дію ще одного урядо-
вого рішення, а саме п. 2 постанови КМУ від 
05.02.20 р. № 141 «Питання умов і розмірів оплати 
праці керівників суб’єктів господарювання дер-
жавного сектору економіки», згідно з яким визна-
чений у контракті з керівником суб‘єкта господа-
рювання державного сектору економіки місячний 
заробіток обмежувався розміром 1 250 000 грн.

Виходить, що місячний заробіток, скажімо, по-
садовця «Укрзалізниці» протягом карантину ста-
новитиме не більш як 47 230 грн.

Стосовно банків, то розпорядженнями КМУ від 
29.04.20 р. № 477-р, № 478-р, № 479-р рекомен-
довано наглядовим радам акціонерних товариств 
(«ПриватБанк», «Укрексімбанк» та «Ощадбанк») 
забезпечити в межах власних повноважень ви-
плату голові та членам правлення цих банків 
зарплати в розмірі, що не перевищує 47 230 грн. 
Членам наглядових рад цих банків рекомендова-
но забезпечити вжиття заходів, спрямованих на 
отримання сум винагороди в таких самих макси-
мальних розмірах. 

Чи попереджувати заздалегідь працівників 
про зменшення їхнього заробітку? 

Дійсно, за ст. 29 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-
ВР «Про оплату праці» про нові або про зміну 
діючих умов оплати праці в бік погіршення ро-
ботодавець зобов‘язаний повідомити працівника 
щонайменше за 2 місяці до їх запровадження або 
зміни. Аналогічна норма також є у ст. 103 КЗпП. 

Однак зміни, що вносяться Законом № 553, не 
стосуються умов оплати праці.

Отже, роботодавці, незалежно від того, чи вони 
належать до бюджетної сфери, чи є державними 
підприємствами, у квітні та надалі до завершення 
карантину повинні застосувати до всіх праців-
ників обмеження заробітку – не більше 47 230 
грн. Попереджувати працівників за два місяці не 
потрібно.


