
Ситуація Особливості Табелювання 

Перехід на зимовий 
або літній час 

Години ставимо по факту, тобто зміна з 22:00 до 06:00 може рахуватися і 
як 7 годин і як 9 годин. За змінного графіка робочого часу, якщо оплата 
відбувається в межах окладу, то на норму годин на оклад такі години 
впливати не повинні, вважається, що працівник відпрацював. Якщо ж 
оплата погодинна, то “зайву” годину треба все ж таки працівнику буде 
оплатити. 

Мобілізація 
працівника 

Як і для виконання інших громадських обов’язків, наприклад, військових 
зборів можна використати літерний код “ІН”, тобто “інший 
невідпрацьований час” (лист Мінсоцполітики від 05.06.2015 р. № 
225/06/186-15). 

Відпустка по догляду 
за дитиною по 
досягненню 6-
літнього віку 

Тут використовується код “ДД”. 

Перенесення 
робочих днів 

Якщо було перенесення робочих днів, то ставимо їх по факту на ті дні, коли 
вони дійсно були (лист Мінпраці та соцполітики від 07.04.2011 р. № 
77/13/133-11). У такому випадку робочий тиждень може вийти й більше чи 
менше 40 годин. Також має бути наказ роботодавця про таке перенесення 
робочих днів. 

Працівник звільнився 

У табелі проставляються дані тільки на ті дні, коли він працював. З дня 
звільнення ставиться по дням знак “Х”. У табель на наступний місяць 
працівник не вноситься і його табельний номер не може 
використовуватися 3 роки. 

Працівник прийнятий 
на роботу не з 
початку місяця 

У табелі проставляються дані тільки на ті дні, коли він працював. До дня 
початку роботи проставляємо знак “Х”. 

Працівника 
направлено на курси 

підвищення 
кваліфікації, семінар 

Ставимо позначку “ІН” – це інший невідпрацьований час. Години можна не 
ставити. 

Помилка у табелі 

Порядок виправлення не врегульований. Рекомендуємо скласти новий 
правильний табель, щоб бухгалтерія могла порівняти й виправити помилку 
в розрахунку зарплати. На новому написати зверху: “Виправлення 
помилки” й пояснити суть помилки. Ніякі підчистки в табелі не 
допускаються. 

Смерть працівника 

Якщо ми знаємо, що він помер і буде надано свідоцтво про смерть, то з 
дня коли він перестав приходити на роботу до дня звільнення 
проставляємо позначку “І” (інше). Після отримання свідоцтва та видання 
керівником наказу складаємо ще один табель (див. вище про виправлення 
помилки у табелі) і там останнім днем роботи ставимо день смерті за 
наказом керівника і свідоцтвом. На подальші  дні ставимо “Х”, як і при 
звичайному звільненні. 

Якщо ж ми не впевнені у смерті, то ставимо “НЗ” (неявка з нез’ясованих 
причин). Ставити цю позначку доведеться, поки ситуація не з’ясується. 
Якщо працівник пропав без вісти, то необхідна буде довідка з МВС для 
звільнення і зняття з обліку. 
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