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Анотація 
Мета дослідження. У статті розглянуто порядок відображення інформації 
про виплати працівникам у податковій звітності та звітності зі страху-
вання установ державного сектору з метою удосконалення існуючих форм 
у частині виплат засудженим кримінально-виконавчих установ. 
Методологія. На основі використання методів теоретичного узагаль-
нення, порівняння, аналізу, синтезу та останніх законодавчих змін ав-
тор обґрунтовує необхідність формування інформації про виплати пра-
цівникам з числа засуджених у податковій звітності та звітності зі 
страхування.  
Отримані результати. Проведене дослідження дозволило встановити 
наступні факти: у звітності зі страхування не передбачено окремо ви-
ділених рядків для працівників-засуджених і категорії застрахованої осо-
би «наймані працівники (засуджені)», у податковій звітності відсутній 
код ознаки доходу для відображення інформації про виплати засудженим, 
що працюють на основі строкових трудових договорів. Запропоновано 
виокремити дану категорію працівників, що забезпечить цілісний зв’язок 
юридичних та облікових норм у контексті реформування кримінально-
виконавчої системи.  
Цінність дослідження. Зазначені пропозиції сприятимуть комплексно-
му відображенню інформації про заробітну плату засуджених у формах 
звітності кримінально-виконавчих установ і відповідатимуть нормам 
законодавства України.  
Ключові слова: бухгалтерський облік, первинні документи, звітність, 
виплати працівникам, єдиний соціальний внесок, податок на доходи фі-
зичних осіб. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-

ми чи практичними завданнями. Характеризуючи сучасний 
стан формування звітності в частині виплат працівникам установ 
державного сектору, зазначаємо, що в зв’язку із нововведеннями 
з 1 січня 2017 року ця ділянка обліку потребує детальнішого дос-
лідження та удосконалення з метою формування цілісної і своє-
часної інформації по виплатах працівникам. Постійні зміни пра-
вової та організаційної бази обліку вимагають від сучасного 
бухгалтера своєчасного здійснення уточнень як у порядку обліку, 
так і при відображенні інформації про виплати працівникам у 
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звітності суб’єктів державного сектору, зокрема, кримінально-
виконавчих установ, що свідчить про актуальність даного дос-
лідження. Особливої уваги потребує податкова звітність і звіт-
ність зі страхування в частині відображення виплат засудже-
ним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження пи-
тань організації обліку та звітності виплат працівникам є темою 
наукових напрацювань В.М. Пархоменка, Б.Ю. Іванова, В.С. Діє-
сперова, Ф.Ф. Бутинця, Т. Мельник, Н.В. Оляднічук, Л.В. Мель-
янкової, О.П. Левченка, І.М. Бурденка та інших науковців. 

Б.Ю. Пархоменко відмічає важливість інформації як продукту 
бухгалтерського обліку, що подається у фінансовій звітності, за-
значаючи, що вона має бути достовірною, повною та неупере-
дженою [1]. Т.Г. Мельник розглядала вплив законодавчих і нор-
мативних нововведень стосовно розрахунків по поточних 
виплатах працівникам і їх вплив на облік і звітність цих розраху-
нків [2]. Н.В. Оляднічук проаналізувала актуальні проблеми об-
ліку розрахунків за виплатами працівникам та обґрунтувала не-
обхідність оптимізації облікових процесів господарських опера-
цій [3]. С.О. Михайловина досліджувала порядок відображення 
інформації про виплати працівникам у фінансовій, статистичній 
та податковій звітності підприємства [4]. О.Г. Обмок розглядала 
питання щодо розкриття у фінансовій звітності інформації про 
виплати працівникам у державному секторі з урахуванням між-
народних стандартів і запропонувала зміни в Примітках до фі-
нансової звітності в частині забезпечень [5]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Віддаючи належне напра-
цюванням науковців, роботи яких присвячені дослідженню особ-
ливостей відображення інформації про виплати працівникам у 
різних формах звітності, вважаємо за необхідне подальше ви-
вчення цього питання у кримінально-виконавчих установах і на-
дання пропозицій щодо формування інформації про виплати за-
судженим у податковій звітності та звітності зі страхування.  

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою напи-
сання статті є уточнення суттєвості змін нормативно-правового 
забезпечення відносно організації обліку виплат працівникам 
кримінально-виконавчих установ і їх вплив при формуванні звіт-
ності, висвітлення питання документального оформлення опера-
цій з обліку праці та її оплати, а також внесення пропозицій для 
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удосконалення існуючих форм податкової та звітності зі страху-
вання в частині виплат засудженим.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Формуванню зві-
тності по виплатах працівникам у кримінально-виконавчих уста-
новах передує значна підготовча робота, зокрема, ознайомлення і 
внесення кадрових даних і здійснення необхідних розрахунків на 
основі первинних документів, контроль видатків на оплату праці, 
відображення інформації про виплати працівникам на рахунках 
обліку, формування зазначених показників у формах аналітично-
го та синтетичного обліку, внесення показників по виплатах пра-
цівникам у форми бухгалтерської звітності.  

Облік розрахунків за виплатами працівникам здійснюється на 
підставі типових [6] і спеціалізованих форм обліку. У криміналь-
но-виконавчих установах використовуються такі типові форми 
первинної облікової документації:  

1) № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу» – 
застосовується для обліку прийнятих на роботу працівників; 

2) № П-2 «Особова картка працівника» – заповнюється на ко-
жного працівника установи на підставі відповідних документів: 
паспорта, трудової книжки, диплома або іншого документа про 
освіту тощо; 

3) № П-3«Наказ (розпорядження)про надання відпустки»; 
4) № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового 

договору (контракту)». Будь-які зміни, що відбуваються в особо-
вому складі установи, оформляють відповідними наказами; 

5) № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» – відо-
бражається повний список усіх вільнонайманих працівників та 
осіб зі спеціальним званням відділу установи з відмітками про 
використання працівником робочого часу протягом облікового 
періоду. Для засуджених, які працюють на державному підпри-
ємстві використовується форма «Табель обліку робочого часу за-
суджених на підприємстві установи».Табель застосовується з ме-
тою: розрахунку заробітної плати; складання статистичної 
звітності з праці; контролю за дотриманням працівниками вста-
новленого режиму робочого часу; обліку використання робочого 
часу всіх категорій працівників; 

6) № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника» – ві-
дображаються суми всіх видів нарахованої заробітної плати за її 
видами, утримання і суми до видачі;  
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7) № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)» – відо-
бражається узагальнена інформація про нарахування та утриман-
ня із заробітної плати всіх працівників установи. Для працівників 
з числа засуджених використовують «Відомість нарахування за-
робітної плати засудженим на підприємстві установи».  

Таким чином, типові форми первинного обліку розроблені для 
систематизації та визначення стандартного уніфікованого перелі-
ку показників по виплатах працівникам, що потрібні для скла-
дання звітних форм державних статистичних спостережень з 
праці, звітності зі страхування, податкової звітності кримінально-
виконавчих установ.  

При необхідності кримінально-виконавча установа може до-
повнювати накази, які побудовані за типовими формами, іншими 
показниками, вносити зміни до типових форм. Особливо це акту-
ально для категорії працівників з числа засуджених. 

Оперативний облік надходження, переміщення і вибуття осо-
бового складу на основі названих документів покладається на 
співробітника по кадрах.  

Нарахування заробітної плати проводиться на основі даних 
первинних документів з обліку виробітку, фактично відпрацьо-
ваного часу та інших документів. Одночасно проводиться розра-
хунок всіх утримань із заробітної плати і визначається сума, що 
належить до видачі. 

Отже, установа може використовувати також й інші форми 
первинних документів, поряд з тими що визначені чинним зако-
нодавством щодо організації обліку праці та її оплати.  

Г.А. Семенов і Л.О. Андрущенко зазначають, що розробляючи 
внутрішні документи на підприємствах, необхідно: розширювати 
практику персоніфікації ставок і окладів найкваліфікованішим 
працівникам, орієнтованим на підвищення ефективності праці; 
враховувати галузеві особливості, зокрема при створенні системи 
стимулювання, встановлювати спеціальні, специфічні фактори 
оцінок робіт для методу бальної системи преміювання, для кож-
ної категорії персоналу, посилюючи регуляторну і стимулюючу 
функції заробітної плати [7]. Проте, зазначені показники та фак-
тори складно використовувати в установах державного сектору. 
Відмінністю підприємств від установ державного сектору є обме-
ження фонду та структури оплати праці. Саме тому, залишається 
актуальним розроблення нових івдосконалення існуючих галузе-
вих форм первинних документів з обліку заробітної плати в кри-
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мінально-виконавчих установах, що враховують особливості її 
нарахування і виплати окремим категоріям працівників, зокрема, 
засудженим. 

Слід розробити форму первинного документа, який буде хара-
ктеризувати якісний склад працівників, за показниками якого на-
раховувати премії, що сприятиме справедливій оцінці праці кож-
ного працівника кримінально-виконавчої установи. 

Погодимось із науковцями в частині факторів і критеріїв оці-
нювання умов преміювання, зокрема, включати рівень кваліфіка-
ції, ступінь відповідальності виконаної роботи, рівень професій-
ної майстерності, ініціативності, стаж роботи, результати квалі-
фікаційної атестації робітників тощо, які відповідають сучасним 
реаліям, тактиці та стратегії управління установою, її підрозділа-
ми й персоналом [7]. Додамо також вчасний прихід на роботу, 
обсяги діяльності працівника, кількість відділів/осіб у підпоряд-
куванні. 

Таким чином,первинний облікпраці та заробітної плати має 
бути організований так, щоб сприяти підвищенню продуктив-
ності праці, повному використанню робочого часу, підвищен-
ню мотивації, а також правильному обчисленню чисельності 
працівників для обліку заробітної плати з метою оподатку-
вання. Адже від організації первинного обліку праці залежить 
якість, справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з 
персоналом з оплати праці кримінально-виконавчих установ та 
якість звітної інформації.  

Первинну облікову документацію оперативного обліку персо-
налу, документи з використання робочого часу, регістри аналіти-
чного, синтетичного обліку та підсумкову документацію по роз-
рахунках за виплатами працівникам кримінально-виконавчих 
установ відображено в табл. 1. 

Сума виплат працівникам кримінально-виконавчої установи в 
обов’язковому порядку оподатковується. Існує два види оподат-
кувань заробітної плати. Першим є нарахування на заробітну 
плату єдиного соціального внеску, другим є утримання із заробі-
тної плати податку на доходів фізичних осіб і військового збору. 

Нарахування на заробітну плату здійснюється і сплачується за 
рахунок роботодавця. Утримання із заробітної плати нарахову-
ється і сплачується роботодавцем, але проводиться за рахунок 
працівника. 
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Таблиця 1  

Облікова документація кримінально-виконавчих установ по розрахунках за 
виплатами працівникам 

Первинна облікова документація 
 

Документи оперативного обліку (особового складу) Документи з обліку виро-
бітку та використання ро-
бочого часу  

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (П-1) Наряд на відрядну роботу 

Особова картка працівника (П-2) 

Наказ (розпорядження) про надання відпустки (П-3) 

Табель обліку відпрацьо-
ваного робочого часу (П-5) 

Наказ (розпорядження) про припинення трудового до-
говору (контракту) (П-4) 

Регістри аналітичного обліку 
 

Особовий рахунок, 

Розрахунково-платіжна відомість осіб рядового та начальницького складу 
Розрахунково-платіжна відомість працівників, які не мають спеціальних звань ря-

дового та начальницького складу 

Картка аналітичного обліку касових видатків 

Картка аналітичного обліку фактичних видатків 

Регістри синтетичного обліку 
 

Меморіальний ордер № 5 

Меморіальний ордер № 1 

Меморіальний ордер № 2 

Меморіальний ордер № 3 
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Продовження табл.1. 

Документація підсумкового обліку

Зв
іт
н
іс
ть

 п
ро

 в
и
к
он
ан
н
я 
к
ош

-
то
р
и
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Фінансова  
звітність 

Баланс (за формою № 1-дс); 
Звіт про фінансові результати (за формою № 2-дс) ; 
Звіт про рух грошових коштів (за формою № 3-дс); 
Примітки до фінансової звітності 

Бюджетна 
 звітність 
 
 

Звіт про надходження та використання коштів загального фон-
ду (ф.№ 2д, № 2м) 
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 
плата за послуги (ф.№ 4-1д, № 4-1м), 
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.№ 7д, № 
7м) 

Пояснювальна записка та форми щодо розкриття елементів фінансової звітності 

Статистична 
звітність 

Звіт з праці (ф. № 1 – ПВ (місячна)), Звіт з праці (ф. № 1 – ПВ 
(квартальна))

Податкова 
звітність 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) 
на користь платників податку, і сум утриманого з них податку 
(ф. № 1 – ДФ),  
Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що 
утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та 
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошо-
вої компенсації втрат у зв’язку з утриманням цього податку 

Звітність зі 
страхування 

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового 
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, 
Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням ф. Ф4-ФСС з ТВП 

 
З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України №909-VIIІ 

[8], яким, зокрема, внесено зміни до Закону України №2464 «Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» [9]. До 01.01.2016 р. існувало 67 класів 
професійного ризику виробництва, до яких було віднесено плат-
ників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяль-
ності. Кожному з таких класів було встановлено свій розмір єди-



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit.2017. Issue2 (30) 

252 

ного внеску до визначеної ст. 7 Закону №2464бази нарахування 
[9]. Відповідно до внесених змін встановленорозмір єдиного 
внеску на рівні 22% незалежно від виду економічної діяльно-
сті платника єдиного внеску. Виняток становитимуть тільки 
спеціальні ставки нарахування ЄСВ для інвалідів (8,41%, 5,3% і 
5,5%), які залишились без змін. Для працівників із числа засу-
джених розмір єдиного внеску також складає 22%. 

При формуванні щомісячної звітності по єдиному соціально-
му внеску кримінально-виконавчі установи керуються чинним 
Порядком, затвердженим Наказом №435, яким передбачено запо-
внення всіх необхідних реквізитів. 

Доцільно зазначити деякі з них: 
1. Рядки в таблиці 1 Звіту заповнюються у розрізі видів доходу. 
2. Суми нарахованого єдиного внеску відображаються в рядках 

табл. 1 Звіту за видами доходу, із розрахунку ставки ЄСВ [10].  
Згідно пункту 1 розділу IV Наказу №435, Звіт щодо сум нарахо-

ваного єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхуванняформується на підставі бухгалтерських та інших доку-
ментів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення), 
або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), 
на які відповідно доЗаконунараховується єдиний внесок [10]. Проте, 
для працівників з числа засуджених не виділений вид доходу. 

Враховуючи те, що відповідно до Закону України [11] засу-
джені працюють згідно строкових договорів, відомості про їх ви-
плати слід вносити у звітність зі страхування. З цією метою ми 
пропонуємо виділити категорію осіб – «працюючий засудже-
ний»і відображати у рядках Звіту щодо сум нарахованого єдино-
го внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
нявідомості про виплати засудженим разом з нарахуваннями 
єдиного внеску, додавши рядки у відповідні таблиці: 

- Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску: 
1.6. Сума нарахованої заробітної плати засудженим (особам, 

що відбувають покарання), 
2.1.2. Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану 

роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати 
допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з ва-
гітністю та пологами та додаткової бази нарахування, на яку нара-
ховується єдиний внесок роботодавцями працюючим засудженим, 

3.1.2. Нараховано єдиного внеску на суми нарахованої робо-
тодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (на-
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дані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допо-
моги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з ва-
гітністю та пологамипрацюючим засудженим (22,0 %), 

- Таблиця 5. Відомостіпро трудові відносини осіб: додати кате-
горію особи «наймані працівники (засуджені)», присвоївши код – 7, 

- Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (до-
ходу, грошового забезпечення) застрахованим особам: у стовп-
чику 9 «Код категорії застрахованої особи» додати код 50 «най-
мані працівники із числа засуджених», що сприятиме контролю 
нарахування на виплати засуджених і сплати єдиного соціального 
внеску та частку працевлаштованих засуджених. 

Наступною дослідимо податкову звітність по виплатах праці-
вникам, що представлена податковим розрахунком – докумен-
том, який свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) 
на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого 
та/або сплаченого податку. На підставі відомостей щодо сум 
утриманого та/або сплаченого податку, які зазначаються у подат-
ковому розрахунку, нарахування податкового зобов’язання не 
проводиться.Податковий розрахунок за формою №1ДФподається 
окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 кале-
ндарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 
кварталу [12]. 

Враховуючи результати дослідження, наведені в попередніх 
статтях, вважаємо за необхідне відображати відомості про заро-
бітну плату працівників з числа засуджених у формі 1ДФ. Доці-
льно зазначити, що заробітна плата засуджених не відображаєть-
ся в податковому розрахунку (1ДФ) з певних причин, основною з 
яких є відсутність ознаки доходу, окремо виділеної для засудже-
них, та індивідуального податкового номера у деяких з них. 

Проте, зважаючи на внесені зміни до КВК України щодо пра-
цевлаштування засуджених згідно строкових трудових договорів, 
пропонуємо заробітну плату засуджених відображати у податко-
вому розрахунку, виділяючи за ознакою доходу та відповідно 
внести зміни у Довідник ознак доходів фізичних осіб, виділивши 
окрему ознаку «Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані 
(виплачені) платнику податку (засудженому) відповідно до умов 
строкового трудового договору» та присвоїти код 101/2. Це спри-
ятиме наданню повної та достовірної інформації зовнішнім кори-
стувачам і забезпечить контроль за кількістю працевлаштованих 
засуджених.  
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Нараховані виплати засудженого у податковому розрахунку 
мають виглядати таким чином (рис.1): 

 
Рис.1. Відображення інформації у формі № 1ДФ про заробітну плату 
засуджених, що працюють згідно строкових трудових договорів 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Отже, у статті надано рекомендації для розробки спе-
ціалізованих форм документації з метою дослідження якісного 
складу працівників і розглянуто порядок відображення інформа-
ції про виплати працівникам у податковій звітності та звітності зі 
страхування кримінально-виконавчих установ.  

Внесено пропозиції щодо удосконалення зазначених форм зві-
тності в частині виплат працівникам з числа засуджених, що пра-
цюють на основі строкових трудових договорів, зокрема: 

1) виявлено що форма звітності зі страхування не адаптована 
до останніх нормативних змін у кримінально-виконавчій системі 
та запропоновано внести корективи в частині висвітлення інфор-
мації по заробітній платі засуджених, які працюють згідно стро-
кових трудових договорів; 

2) визначено, що одним із напрямків цілісного висвітлення 
інформації у податковій звітності є введення додаткових реквізи-
тів у частині виокремлення ознаки доходу для працівників з чис-
ла засуджених в Довіднику ознак доходів фізичних осіб з метою 
контролю їх виплат і кількості. 

Зазначені пропозиції сприятимуть комплексному відображен-
ню інформації про заробітну плату засуджених у формах звітнос-
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ті кримінально-виконавчих установ і відповідатимуть нормам за-
конодавства України.  

Майбутні наукові розробки доцільно спрямувати на дослідження 
проблем формування показників по виплатах працівникам у фінан-
совій звітності та висвітлення шляхів її удосконалення. 
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Abstract 
Research objective. The article reviews the procedure of displaying 
information on compensations of employees in the tax and insurance reporting 
of the public sector institutions in order to improve the registration forms for the 
compensation payments for prisoners of penal institutions. 
Methodology. Based on the methods of theoretical generalization, 
comparison, analysis, synthesis and recent legislative amendments, the author 
justifies the necessity of information on compensations of employee-prisoners 
in tax and insurance reporting. 
Findings. The research revealed the following facts. The insurance reporting 
does not provide separate entries for employee-prisoners and such category of 
insured as «employees (prisoners)». The tax reporting does not provide the 
code for revenue category to display information on labor compensations of 
prisoners holding the fixed-term contracts. The author offered to distinguish this 
category of workers in order to provide integrated connection between the rules 
of law and accounting in the context of the penal system reforming. 
Value added. These proposals will promote the integrated displaying of 
information on labor compensations of prisoners in reporting forms at penal 
institution, and meet the legislation of Ukraine. 
Key words: accounting, primary documents, reporting, compensations of 
employees, single social contribution, personal income tax. 




