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Актуальність теми зумовлена зростанням кількості судових справ щодо 
підтвердження суми матеріальних збитків, завданих сільській раді внаслідок 
недотримання вимог діючого законодавства при нарахуванні премій 
сільському голові.

Слід пам’ятати, що відповідно до п. 1.1. розділу ІІІ Економічна 
експертиза Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки і 
призначення судових експертиз та експертних досліджень [1] проведення 
ревізійних дій (визначення експертами -  економістами будь-яких економічних 
показників без попереднього проведення документальних перевірок 
фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю) не належить до 
завдань економічної експертизи.

Таким чином, питання для проведення дослідження повинно бути 
поставлене наступним чином: Чи підтверджуються документально висновки 
акту перевірки щодо розміру суми матеріальних збитків, завданих бюджету 
сільської ради внаслідок недотримання вимог діючого законодавства при 
нарахуванні премій сільському голові?

Конституція України [2] гарантує кожному громадянину право на 
заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Пунктом 7 ст. 65 Господарського кодексу України [3] визначено, що на 
всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або 
уповноваженим ним органом і трудовим колективом, або уповноваженим ним 
органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються 
виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 
адміністрацією підприємства.
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Відповідно до статей 1 та 2 Закону України «Про колективні договори 
і угоди» [4], колективний договір укладається на основі чинного 
законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання 
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження 
інтересів працівників та роботодавців. Колективний договір укладається на 
підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності і 
господарювання, які використовують найману працю і мають право 
юридичної особи.

Нарахування премій сільському голові передбачається Положенням про 
преміювання працівників апарату сільської ради, яке може бути додатком до 
Колективного договору, також може бути додатком до рішення сесії сільської 
ради.

Як правило, в Положенні про преміювання зазначені:
- порядок та умови преміювання (відповідно до особистого вкладу в 

загальні результати роботи, до державних і професійних свят та ювілейних 
дат, в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного 
органу, та економії коштів на оплату праці, тощо);

- визначені показники роботи для надання премії (добросовісне 
ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, дотримання в роботі 
вимог трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, 
відсутність порушень трудової дисципліни, своєчасне і якісне складання 
податкової, фінансової та статистичної звітності, відсутність фінансових 
порушень, тощо).

Відповідно до пп. г п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України № 1295 
від 24.10.2006 «Про умови оплати праці працівників органів місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів» [5], преміювання голів, в тому 
числі, сільських рад, надання їм матеріальної допомоги і встановлення 
надбавок до посадових окладів здійснюється за рішенням відповідної ради, а 
інших працівників апарату ради та виконавчих комітетів - за рішенням голови 
відповідної ради, сільського, селищного, міського голови у межах, 
затвердженого радою фонду оплати праці працівників апарату відповідного 
органу.

Відповідно до п.6 Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 
09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів» [6]:

«Преміювання сільських, селищних і міських голів, голів районних і 
районних у містах рад, їх заступників, встановлення їм надбавок, надання 
матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією 
постановою, у межах, затверджених видатків на оплату праці. Рішення про
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зазначені виплати приймається відповідною радою.».
Підсумовуючи вищевикладене, відповідно до державних нормативних 

актів нарахування премії голові сільської ради проводиться відповідно до 
рішень сесій сільської ради, у межах затвердженого фонду оплати праці при 
умові відсутності заборгованості за обов'язковими платежами. Розмір премії 
сільського голови також встановлюється рішенням сесії.

В ході дослідження необхідно проаналізувати дані Рішень сесії 
сільської ради щодо преміювання сільського голови за період, які повинні 
містити ті показники роботи для надання премії, які визначені в прийнятому 
Положенні про преміювання.

В даних «Розпоряджень про преміювання працівників апарату 
управління сільської ради» підставою для преміювання сільського голови 
повинно бути рішення сесії.

Інформацію щодо нарахованої заробітної плати сільському голові 
відображено в Книгах обліку заробітної плати за рік або в розрахунково - 
платіжних відомостях за період, в тому числі і суми нарахованих премій.

Для відповіді на поставлене на дослідження питання необхідно 
провести співставлення даних нарахованих премій в Книзі обліку заробітної 
плати (розрахунково-платіжних відомостях) та премій, зазначених в 
розпорядчих документах сільської ради: рішеннях сесії (виконавчого
комітету) та розпорядженнях сільського голови, в яких йдеться посилання на 
рішення сесії сільської ради.

Відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI 
від 08.07.2010 [7], єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожній 
застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну 
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у 
тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону 
України «Про оплату праці» [8], та суму винагороди фізичним особам за 
виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Розмір 
єдиного внеску встановлюється у законодавчо встановлених відсотках до 
визначеної бази нарахування.

Слід зазначити, що відповідно до п.13 ст. 9 Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 
№ 2464-VI від 08.07.2010 (у редакції Закону України № 406-VII від 04.07.2013) 
[9], суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок 
майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і 
строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням 
з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
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державної бюджетної політики центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

Тобто, сума нарахованого єдиного соціального внеску на зайво 
нараховану премію сільського голови можливо зарахувати в рахунок 
наступних платежів з цього внеску.

Визначення показника матеріальної шкоди (збитку) наведено у Порядку 
взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами 
прокуратури, внутрішніх справ і служби безпеки України [10] як втрату 
активів, в тому числі, через перерахування (сплату) коштів. Відповідно до 
визначень Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [11], грошові кошти є оборотними 
активами підприємства.

Таким чином, встановлені Актом перевірки матеріальні збитки, завдані 
бюджету сільської ради внаслідок недотримання вимог діючого 
законодавства, при нарахуванні премій сільському голові, можуть бути 
підтверджені в сумі не відповідності нарахованим преміям в Книзі обліку 
заробітної плати (розрахунково-платіжних відомостях), зазначеним в 
розпорядчих документах сільської ради: рішеннях сесії (виконавчого
комітету) та розпорядженнях сільського голови, в яких йдеться посилання на 
рішення сесії сільської ради. Матеріальні збитки не можуть бути підтверджені 
в сумі нарахованого єдиного соціального внеску на зайво нараховану премію 
сільського голови.

Вважаємо, що наведені вище норми законодавства допоможуть 
експертам-економістам при підтверджені розміру матеріальної шкоди 
(збитків), завданих бюджету сільської ради внаслідок недотримання вимог 
діючого законодавства при нарахуванні премій сільському голові, 
встановленому Актом перевірки.
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