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Нормативні акти  у сфері оплати праці: моніторинг змін у 

законодавстві  

 

 
 Документ 

 

На що звернути увагу 

 
Закон України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України, спрямованих на 

запобігання виникненню і 

поширенню 

коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» від 

17.03.2020 № 530-IX; 

Закон України «Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України та інших законів 

України щодо підтримки 

платників податків на 

період здійснення заходів, 

спрямованих на 

запобігання виникненню і 

поширенню 

коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» від 

17.03.2020 № 533-IX 

Верховна Рада ухвалила документи, які 

змінюють правила роботи бізнесу на період 

карантину. Що змінилось для бухгалтера із 

заробітної плати? 

    1. Мораторій на штрафні санкції за 

порушення податкового законодавства у період 

із 1 березня до 31 травня 2020 року. 

    2. Мораторій на проведення документальних 

і фактичних перевірок на період із 18 березня   

до 31 травня 2020 року. 

   3. Річну декларацію про майновий стан і 

доходи за 2019 рік можна подати до 1 липня 

2020 року. Податкове зобов’язання можна 

сплатити до 1 жовтня 2020 року. 

   4. У період із 1 березня до 31 травня 2020 

року пеню не нараховуватимуть, а якщо вже 

нарахували, але не сплатили, — спишуть. 

   5. Узаконили можливість працювати з дому. 

На період карантину роботодавці можуть 

доручити працівникам виконувати роботу за 

трудовим договором удома. 

    6. Дозволили брати відпустку за свій 

рахунок на весь період карантину. 

   7. До 1 липня зупинили дію норм про сплату 

пені за несвоєчасну оплату житлово-

комунальних послуг 

 

Постанова КМУ «Про 

встановлення доплати 

педагогічним працівникам 

за успішне проходження 

сертифікації» від 

19.02.2020 № 113 

 

 

Педпрацівникам, які успішно пройшли 

сертифікацію, встановлюватимуть щомісячну 

доплату в розмірі 20% посадового окладу 

(ставки заробітної плати). Її нараховуватимуть 

пропорційно до обсягу педагогічного 

навантаження, що виконує педпрацівник на цій 

посаді. Виплачуватимуть доплату протягом 

строку дії сертифіката. Для вчителів 

початкових класів закладів загальної середньої 

освіти, які успішно пройшли сертифікацію у 
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2019 році, строк дії сертифіката становить три 

роки — з 01.01.2020 по 31.12.2022. Якщо цей 

вчитель перейде з одного закладу освіти до 

іншого на посаду вчителя початкових класів 

або вчителя іншої спеціальності, йому 

встановлять доплату на підставі наявного 

сертифіката до кінця його дії. Джерелом 

виплати цієї доплати є кошти освітньої 

субвенції та місцевих бюджетів 

 

Постанова КМУ «Про 

особливості ведення 

Електронного реєстру 

листків непрацездатності 

до забезпечення 

інформаційної взаємодії 

електронної системи 

охорони здоров’я з 

Електронним реєстром 

листків 

непрацездатності» від 

03.03.2020 № 159 

 

 

Кабмін ухвалив постанову, яка дає старт 

електронним лікарняним листкам. Уже з квітня 

кожен лікар, який видав лікарняний, має 

підписати його своїм цифровим підписом в 

електронній системі. Тож паперові бланки 

поступово відійдуть у минуле. Надалі 

інформація про лікарняний автоматично 

потрапить до реєстру Пенсійного фонду 

(ПФУ), а звідти — до Фонду соцстраху. Тож на 

підприємстві одразу знатимуть, що людина 

захворіла і має отримати компенсацію, 

оскільки є платником ЄСВ. Інформацію також 

передаватимуть роботодавцеві, який через 

кабінет страхувальника на вебпорталі ПФУ 

побачить, що його працівник оформив 

тимчасову непрацездатність. Тож по суті 

роботи у страхувальників стане менше. 

У вебсервісі лікарів ідентифікуватимуть на 

підставі переданих МОЗ до ПФУ відомостей 

про заклади охорони здоров’я та ФОПів, які 

мають ліцензію на провадження медичної 

практики. Громадяни зможуть не відвідувати 

лікарню, щоб закрити лікарняний. Лікар 

зазначатиме строк лікарняного за 

замовчуванням і закриватиме його без 

додаткового візиту пацієнта (візит потрібен, 

якщо строк інший) 

 

Постанова КМУ «Про 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 

червня 2015 р. № 413» від 

12.02.2020 № 188 

 

 

Уряд оновив Порядок повідомлення Державній 

податковій службі та її територіальним 

органам про прийняття працівника на роботу. 

Відтепер не потрібно повідомляти орган ДПС 

про прийняття на роботу керівника 

підприємства. Ці відомості орган ДПС 

отримуватиме з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців 

та громадських формувань. Це і вважатимуть 
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повідомленням. Окрім цього, урядовці 

уточнили, що повідомлення про прийняття на 

роботу працівника, яке надсилають засобами 

електронного зв’язку, потрібно підписувати 

кваліфікованим електронним підписом 

 

Постанова КМУ «Деякі 

питання діяльності центрів 

надання соціальних 

послуг» від 03.03.2020 № 

177  

 

 

Уряд затвердив Типове положення про центр 

надання соціальних послуг. Ним мають 

керуватися органи місцевого самоврядування, 

коли організовуватимуть діяльність центрів 

надання соціальних послуг (ЦНСП). Щоб 

оптимізувати надання соціальних послуг і 

забезпечити комплексний підхід до 

розв’язання проблем мешканців територіальної 

громади, ЦНСП можна утворювати шляхом 

реорганізації: 

 центрів соціальних служб; 

 територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг); 

 інших закладів, що надають соціальні 

послуги. 

Основними завданнями ЦНСП є: 

 проведення соціально-профілактичної 

роботи, спрямованої на запобігання 

потраплянню в складні життєві обставини 

осіб/сімей, які належать до уразливих груп 

населення; 

 надання особам/сім’ям комплексу 

соціальних послуг, яких вони потребують, 

відповідно до переліку послуг, затвердженого 

Мінсоцполітики, з метою мінімізації або 

подолання таких обставин. 

Діяльність ЦНСП має відповідати критеріям 

діяльності надавачів соціальних послуг 

 

Наказ Мінфіну «Про 

затвердження Змін до 

Порядку повернення 

коштів, помилково або 

надміру зарахованих до 

державного та місцевих 

бюджетів» від 27.12.2019 

Мінфін оновив Порядок повернення коштів, 

помилково або надміру зарахованих до 

державного та місцевих бюджетів. У ньому 

визначив процедуру для коштів, що помилково 

або надміру зараховані на рахунки, які 

відкрили для зарахування міжбюджетних 
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№ 577 трансфертів. Орган Казначейства поверне такі 

кошти на підставі листа місцевого фінансового 

органу за підписом керівника (його 

заступника), скріпленим гербовою печаткою. У 

ньому фінорган обов’язково має зазначити: 

 обґрунтування необхідності повернення 

коштів з бюджету; 

 суму платежу, яка підлягає поверненню; 

 реквізити рахунку, на який слід 

перерахувати кошти; 

 дату і номер документа на переказ, який 

підтверджує перерахування коштів до 

відповідного бюджету. 

Окрім цього, платник подаватиме до 

відповідного органу Казначейства заяву та 

подання, дати складання яких не перевищують 

30 календарних днів (раніше орган 

Казначейства отримував подання від органу 

ДПС) 

 

 
 

 

 
 

Підготувала Подгорець В.В., завідувач відділу соціально-економічного 

захисту працівників 

 
 
 


