Виконання робiт за цивiльно-правовим договором

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Чи поширюються трудовi (соцiальнi) гарантiї на громадян, якi виконують
роботи (надають послуги) за цивiльно-правовими договорами, а саме: чи мають такi
громадяни право на оплату часу хвороби та одержання допомоги iз соцiального
страхування? Чи мають такi громадяни право на оплату працi, не нижчу вiд мiнiмальної
зарплати? Чи потрiбно вести на таких громадян табель облiку робочого часу? Чи
пiдлягає iндексацiї сума винагороди за цивiльно-правовим договором (як iндексацiя
зарплати)? Чи нараховуються таким громадянам виплати за днi вiдпустки за перiод
виконання роботи (надання послуги) за цивiльно-правовим договором?

ВIДПОВIДЬ: Вiдносини, що виникають пiд час укладання договору пiдряду, регулюються
нормами глави 61 Цивiльного кодексу України (далi - ЦКУ). Вiдповiдно до ст. 837 ЦКУ за
договором пiдряду одна сторона (пiдрядник) зобов’язується на свiй ризик виконати
певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується
прийняти та оплатити виконану роботу. Договiр пiдряду може укладатися на
виготовлення, обробку, переробку, ремонт речi або на виконання iншої роботи з
передаванням її результату замовниковi.

Поняття договору про надання послуг та порядку його застосування наведено у главi 63
ЦКУ. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за
завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка реалiзовується в процесi
вчинення певної дiї або провадження певної дiяльностi, а замовник зобов’язується
оплатити виконавцевi таку послугу, якщо iншого не обумовлено договором (ст. 901 ЦКУ).
Виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, установлених договором,
виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на iншу особу,
залишаючись вiдповiдальним у повному обсязi перед замовником за порушення договору
(ст. 902 ЦКУ).
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Табель облiку використання робочого часу є основним документом для нарахування i
виплати заробiтної плати працiвникам за трудовим договором, а пiдставою для виплати
винагороди за цивiльно-правовими договорами є акт здавання-приймання виконаних
робiт або наданих послуг, який пiдписується сторонами договору.

Водночас, якщо пiд час виконання договору про надання послуг розмiр винагороди
залежить вiд тривалостi надання послуг (наприклад, з охорони об’єкта), то вiдповiдно
має вестися облiк часу, впродовж якого надаються послуги. Така тривалiсть часу має
бути вiдображена в актi здавання-приймання виконаних робiт або надання послуг, тому
табель облiку використання робочого часу для осiб, шо працюють за цивiльноправовими договорами, не ведеться.

Також такi особи не мають права на щорiчнi вiдпустки, оскiльки вiдповiдно до ст. 2
Закону України "Про вiдпустки" право на вiдпустки мають громадяни України, якi
перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями
незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, а також
працюють за трудовим договором у фiзичної особи.

Щодо мiнiмальної заробiтної плати, то за ст. 1 Закону України "Про оплату працi"
заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за
трудовим договором роботодавець виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.

Отже, мiнiмальна заробiтна плата є державною гарантiєю для працiвникiв, якi виконують
роботу на умовах трудового договору.

Розмiр винагороди за договором цивiльно-правового характеру визначається саме в
договорi на виконання певних робiт i не стосується трудового законодавства.

Щодо iндексацiї, то вiдповiдно до п. 2 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв
населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. №
1078 (iз змiнами, далi - Порядок), iндексацiї пiдлягають грошовi доходи громадян,
одержанi в гривнях на територiї України, якi не мають одноразового характеру, зокрема,

2/4

Виконання робiт за цивiльно-правовим договором

оплата працi найманих працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй у грошовому виразi,
яка включає оплату виконаної роботи згiдно з тарифними ставками (окладами) i
вiдрядними розцiнками, доплати, надбавки, премiї, гарантiйнi та компенсацiйнi виплати,
передбаченi законодавством.

Пунктом 7 Порядку передбачено, що iндексацiї пiдлягають грошовi доходи громадян, що
працюють за договорами цивiльно-правового характеру.

При цьому згiдно з п. 10-2 Порядку для працiвникiв, яких переведено на iншу роботу на
тому самому пiдприємствi, в установi або органiзацiї, а також переведено на роботу на
iнше пiдприємство, в установу або органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, та у зв’язку iз
змiнами в органiзацiї виробництва i працi в разi продовження такими працiвниками
роботи, для новоприйнятих працiвникiв обчислення iндексу споживчих цiн для
проведення iндексацiї проводиться з мiсяця, наступного за мiсяцем пiдвищення тарифної
ставки (окладу), за посадою, яку обiймає працiвник.

Пунктом 5 Порядку визначено, що працiвникам пiдприємств й органiзацiй, якi
перебувають на госпрозрахунку, пiдвищення заробiтної плати у зв’язку iз зростанням
рiвня iнфляцiї провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах, але не
нижче вiд норм, визначених Законом України "Про iндексацiю грошових доходiв
населення" та положеннями цього Порядку.

Щодо оплати тимчасової непрацездатностi, то вiдповiдно до ст. 18 Закону України "Про
загальнообов’язкове державне соцiальне страхування" (далi - Закон, iз змiнами,
внесеними Законом України вiд 03.10.2017 р. № 2148-/III "Про внесення змiн до деяких
законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй") особи, якi працюють на умовах
цивiльно-правового договору, пiдлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатностi. Цi змiни застосовуються для страхових випадкiв, якi настали починаючи
з 11 жовтня 2017 р.

Статтею 19 Закону визначено право застрахованих осiб на матерiальне забезпечення та
соцiальнi послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi. Це
право виникає з настанням страхового випадку в перiод роботи (включаючи час
випробування та день звiльнення), провадження пiдприємницької та iншої дiяльностi,
якщо iншого не передбачено законом.
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Оксана ГУЗЕНКО,
головний спецiалiст
"Праця i зарплата" N 8 (1068), 28 лютого 2018 р.
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