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Будьте здорові

Податкові новиниПенсійний фонд інформує

Із січня мінімальна заробітна плата – 3 723 гривні

Легальна зайнятість —  
запорука соціального захисту
Більшість молодих людей не замислюється про стаж, 
пенсії, захист своїх прав відповідно до законодавства. 
Їм важливіше отримати хорошу заробітну плату сьо-
годні. 
Згідно з Конституцією України, кожна людина має право на пра-

цю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Але ще 
чимало громадян живуть днем нинішнім, надаючи перевагу тимчасо-
вим сумнівним вигодам, тому останнім часом усе частіше доводиться 
стикатися з таким негативним явищем, як використання найманої 
праці громадян без оформлення трудових відносин — «тіньовою» за-
йнятістю. 

Інколи підприємства платять своїм працівникам дві заробітні пла-
ти: офіційну і неофіційну («у конверті»). Це вигідно роботодавцю, і 
працівник ніби не ображається, оскільки йому надається можливість 
заощадити на податку з доходів фізичних осіб. Тільки ось ні керівни-
ки підприємств, ні їх працівники не замислюються про ті наслідки, 
які можуть виникнути.

Отримання заробітної плати в «конверті» — це, перш за все, удар 
по пенсійних накопиченнях громадян, а відсутність запису в трудовій 
книжці позбавляє працівників пенсійного стажу. Адже нарахування 
страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування здійснюється 
роботодавцем тільки з огляду на офіційну суму заробітної плати. 

У разі звільнення під час скорочення чисельності або штату пра-
цівників чи виникнення проблем зі здоров'ям працівник не отримає 
компенсаційних виплат і оплати лікарняного листа, бо їх розрахову-
ватимуть тільки з офіційної заробітної плати.

Значно втрачають у виплатах, внаслідок отримання зарплат «в 
конвертах», майбутні мами, оскільки розмір допомоги з вагітності і 
пологів безпосередньо залежить від розміру офіційної зарплати.

Шановні роботодавці! Закликаємо вас зробити крок назустріч 
суспільству — легалізувати зайнятість населення та відмовитись від 
виплати зарплати «в конвертах». Це дасть можливість отримати ре-
альну соціальну підтримку. Трудові відносини між роботодавцями і 
працюючими мають будуватися на законодавчій основі, з дотриман-
ням відповідних соціальних гарантій, адже лише легальне працевла-
штування гарантує забезпечення конституційних прав усіх учасни-
ків ринку праці.

Олена БАБІЙ,
завідувач сектору забезпечення наповнення бюджету

Тернопільського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Тернопільської області.

Лікарі радять не зволікати батькам, 
які досі не щепили дітей від кору
Медики б’ють на сполох — лише за минулий рік захворюваність на кір зросла у більш 
ніж 43 рази, порівняно з 2016 роком.
— Торік діагноз «кір» було під-

тверджено 3382 особам. Інтенсив-
ний показник на 100 тис. населен-
ня становить 7,94. А в 2016-му ми 
мали лише 78 випадків кору з по-
казником інтенсивності 0,18, — ін-
формують у Центрі громадського 
здоров'я (ЦГЗ). — 2558 випадків 
кору (75,6%) зареєстровано саме 
у дітей. У 2016 році за цей період 
показник становив 61 випадок.

В Україні у 2017 році зафіксо-
вано чотири смертельні випадки 
внаслідок захворювання на кір, 
померли двоє дітей і стільки ж 
дорослих. Зростання захворюва-
ності прогнозується і в 2018 році.  
За словами педіатрів, поширення 
недуги залежить від вакцинації 
дітей.

Минулого року найбільше 
хворих на кір було зареєстрова-
но: в Івано-Франківській області 
— 1049, Одеській — 931, Закар-
патській — 416, Тернопільській 
— 198, Чернівецькій — 176, Запо-
різькій — 127. Найменше хворіли 
у Хмельницькій, Полтавській об-
ластях — по 10, Кіровоградській 
та Сумській — 8, Харківській — 7, 
Житомирській — 6, Рівненській, 
Херсонській, Чернігівській  та 

Черкаській областях — по 1 ви-
падку. На Луганщині випадки 
захворювання на кір не зареє-
стровані. В Києві у 2017 році діа-
гностовано кір у 75 осіб.

Інфекція є некерованою, за 
останні роки було три підйоми 
рівня захворюваності — у 2001, 
2006 та 2012 роках. Цього року 
прогнозували черговий спалах 
цієї хвороби. Але від початку 
року, за словами завідувача від-
ділу епіднагляду та профілакти-
ки інфекційних захворювань ДУ 
«Тернопільський обласний ла-
бораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України» Марії 
Павельєвої, випадки кору в облас-
ті не зареєстровані.

У Тернопільському 
районі щеплення від 
кору проводились у 
жовтні, листопаді та 
грудні. Про це «По-
дільському слову» 
розповіла завідувач 
педіатричним відді-
ленням ТРТМО Ганна 
Пиндус. 

— Було вакцинова-
но 1939 дітей віком від 1 до 9 ро-
ків. Загалом планували зробити 

щеплення 2206 особам. Вакцину-
вання продовжується і цього року. 
В наявності хороша бельгійська 
вакцина, тож жодних випадків 
ускладнення через щеплення за-
реєстровано не було, — каже Ган-
на Федорівна. — Загалом на кір в 
районі захворіли 25 дітей. Серед 
дорослого населення випадки теж 
були, але одиничні, переважно се-
ред молоді. 

За словами медика, хворіли на 
кір і щеплені діти, але у них був 
легкий перебіг захворювання. У 
решти — довша температурна ре-
акція, більше висипань, тривалий 
період лікування. Масових випад-
ків, що свідчили б про осередки 
спалаху хвороби, не фіксували. 

Проблемою є і те, 
що чимало батьків 
не хочуть вакцину-
вати своїх дітей. 

— Батьки боять-
ся, що вакцина може 
дати ускладнення, 
хибно вважають, що, 
якщо не буде спала-
ху кору, їхні діти не 
захворіють. Медики 

чули від батьків нісенітниці, мов-
ляв, діти після щеплення від кору 

можуть захворіти на аутизм. Звід-
ки така інформація — невідомо, 
адже в світі жодного подібного 
випадку зареєстровано не було, 
— продовжує Ганна Пиндус. — У 
нас є ще 152 дози, вони будуть 
надходити відповідно до потреб 
населення. 

Єдиною панацеєю від кору є 
вчасна вакцинація, наголошують 
медики. Щеплення здійснюють 
абсолютно безкоштовно. 

— Кір — гостре інфекційне ві-
русне захворювання з високим 
рівнем сприйнятливості. Осно-
вні симптоми хвороби — висока 
температура, запалення слизо-
вих оболонок порожнини рота 
і верхніх дихальних шляхів, а 
також кон'юнктивіт, плямисто-
папульозний висип на шкірі й 

загальна інтоксикація. Хвороба 
починається, як звичайна засту-
да, тому відрізнити її від вірусу 
парагрипу або аденовірусу доволі 
складно. Коли з'являється висип, 
тоді вже можна говорити про кір. 

Якщо стан пацієнта важкий, 
температура не знижується, є 
кашель, задишка, порушення сві-
домості, судоми, незалежно від 
того, кір це чи інша хвороба, його 
має оглянути медик. Потрібно 
якнайшвидше ізолювати хворого, 
щоб інфекція не розповсюджува-
лася. Захворювання на кір може 
ускладнюватися бактеріальною 
інфекцією, яка спричиняє отит 
чи пневмонію. Антибактеріальну 
терапію в цьому разі призначає 
лікар.

Лілія КУЛЕНИЧ.

У Тернопільській ОДПІ інформували, що Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 
встановлено розмір мінімальної заробітної плати у 
сумі 3723 грн на місяць, погодинний розмір становить  
22,41 грн.

Законом також встановлено й новий розмір про-
житкового мінімуму для працездатних осіб:

з 1 січня – 1762 грн;
з 1 липня – 1841 грн;
з 1 грудня – 1921 грн.

Оновлено довідник типів об'єктів оподаткування 
Державна фіскальна служба України оприлюднила 

новий довідник типів об'єктів оподаткування для по-
дання форми №20-ОПП. Пропонуємо скористатись 
оновленим Довідником типів об'єктів оподаткування 
(станом на 22.12.2017 р.).

Начальник відділу реєстрації та обліку платників 
Ірина Іванко зазначила, що платники податків мають 
повідомляти податкову про всі об’єкти оподаткуван-
ня (їх появу та зміну), пов’язані з господарською ді-
яльністю.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або 

об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які про-
вадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається 
протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створен-
ня чи відкриття до податкової інспекції за основним 
місцем обліку платника податків.

Крім того, у відділі також нагадали, що змінено фор-
му повідомлення за ф. № 20-ОПП та розділ 3 доповне-
но новою графою 12 «Реєстраційний номер об’єкта 
оподаткування (зазначити у разі наявності)».

У зв’язку з набуттям чинності наказу Мінфіну № 839, 
вказані зміни чинні з 8 грудня 2017 року.

Знайти себе у списку
Державна фіскальна служба України оприлюднила 

на своєму офіційному сайті план-графік проведення 
документальних планових перевірок платників подат-
ків на 2018 рік.

Так, Законом України від 21 грудня 2016 року 
№1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодек-
су України щодо покращення інвестиційного клімату в 
Україні» (далі – Закон № 1797) внесено зміни до пунк-
ту 77.1 статті 77 Кодексу, які набули чинності з 1 січня 
2017 року.

Таким чином, відповідно до пункту 77.1 статті 77 
Кодексу (зі змінами), план-графік документальних пла-
нових перевірок на поточний рік оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову та митну по-
літику, до 25 грудня року, що передує року, в якому бу-
дуть проводити такі документальні планові перевірки.

Окремо необхідно наголосити, що до плану-графіку 
проведення документальних планових перевірок від-
бирають платників податків, які мають ризик щодо не-
сплати податків та зборів, невиконання іншого законо-

давства, контроль за яким покладено на контролюючі 
органи.

Про проведення документальної планової перевір-
ки керівником (його заступником або уповноваженою 
особою) контролюючого органу приймається рішення, 
яке оформлюється наказом, а право на проведення до-
кументальної планової перевірки платника податків на-
дається лише у випадку, коли йому не пізніше, ніж за 10 
календарних днів до дня проведення зазначеної пере-
вірки вручено під розписку або надіслано рекомендо-
ваний лист із повідомленням про вручення копії наказу 
про проведення документальної планової перевірки та 
письмове повідомлення із зазначенням дати початку 
проведення такої перевірки (п. 77.4 ст. 77 ПКУ).

Платники податків зможуть ознайомитися з планом-
графіком на 2018 рік за посиланням: http://sfs.gov.ua/
diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html. 

Детальна інформація — у Центрі обслуговуван-
ня платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. 
Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-10.

На Тернопільщині шукають нелегальну горілку
В Україні, а також на теренах Тернопільщини стартувала операція “Акциз-2018”. 
Податківці просять усіх мешканців краю, хто має відомості про незаконний про-

даж, зберігання чи транспортування алкоголю без відповідних документів та акциз-
них марок звертатися на сервіс «Пульс» за телефоном 0800-501-007 (напрямок «4») та 
за номером телефону (0352) 43 03 69, а також у письмовій формі на адресу Головного 
управління ДФС у Тернопільській області (46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1).

Податківці разом з правоохоронцями будуть проводити спільні рейди-
перевірки. До того ж посилиться контроль перевезення алкогольних товарів через 
державний кордон України. На порушників чекають чималі штрафні санкції та кон-
фіскація усього товару.


