
Перелік дій бухгалтера при звільненні працівника  

№ Робота бухгалтера 
Нормативне 

забезпечення 
Документ-підстава 

Дії, які мають відбутися до дати звільнення включно 

1 
Нарахувати заробітну плату за 
останній місяць роботи, включаючи 
і день звільнення 

КзПП, Закон про 
оплату праці, Закон 
про відпустки, ПКУ 

Табель обліку робочого часу 

2 

Нарахувати компенсацію 
невикористаних днів відпустки, у 
т.ч. й відпустки “на дітей”. 
Попередньо ці дні треба 
розрахувати.  Оплачуються дні 
невикористаних відпусток як за 
поточний, так і за минулі роки 

Закон про відпустки, 
КЗпП, ПКУ 

Заява працівника на 
звільнення та наказ 

керівника на звільнення, де 
вказано про компенсацію 

3 

Утримати зайве нараховані 
відпускні, якщо працівник 
використовував до звільнення 
щорічну відпустку та йому були 
оплачені дні відпустки, які він ще 
“не відпрацював”. Попередньо 
треба розрахувати ці “зайві” дні.  

Закон про відпустки 

Заява працівника на 
звільнення та наказ 

керівника на звільнення, де 
вказано про утримання 
зайве нарахованих сум 

4 

Нарахувати відпускні, якщо 
працівник вирішив перед 
звільнення піти у відпустку. 
Попередньо треба розрахувати 
можливу кількість днів відпустки, 
яку використовує працівник 

Закон про відпустки 

Заява працівника на 
звільнення, наказ керівника 
на звільнення або окремий 
наказ керівника про надання 
відпустки 

5 
Нарахувати у певних випадках 
вихідну допомогу 

Підставами є п. 6 ст. 
36, п. 2 ст. 40, п. 6 ст. 
40, ст. 38 і ст. 39, п. 5 

ч. 1 ст. 41 КЗпП 

Про нарахування вихідної 
допомоги має бути 
зазначено у наказі на 
звільнення. 

6 Утримати з працівника певні борги, 
які він має перед підприємством. 
Це можуть бути: 

 недоплата ПДФО, якщо вона 
має місце (чи військового 
збору); 

 борг по аліментам, якщо він 
виник; 

 використані, але не 
повернуті працівником 
предмети, які видавалися 
працівнику, наприклад, 
спецодяг, інструмент*. 

ПКУ, ст. 163 КЗпП 

Для підтвердження факту 
неповернення певних 
предметів – 
необхідний протокол 
інвентаризації або заява 
самого ж працівника, де він 
визнає цей факт і просить 
вирахувати з зарплати 
вартість таких речей, якщо 
він не може їх повернути. По 
аліментам та іншим 
утриманням документи 
стандартні: заяви 
отримувачів, лист виконавчої 
служби 



7 Розрахувати та оплатити перші 5 
днів лікарняних, якщо вони мале 
місце. Подати заяву-розрахунок на 
отримання лікарняних по решті 
днях непрацездатності, якщо 
працівником наданий відповідний 
листок непрацездатності 

Наказ 
Мінсоцполітики вiд 

21.10.2015 р. №1022 
Листок непрацездатності 

8 Розрахувати та оплатити за 
середнім заробітком проміжок 
часу між старим і новим наказом 
про звільнення, якщо працівнику 
вчасно не була видана трудова 
книжка 

ст. 117 КЗпП Новий наказ на звільнення 

9 Нарахувати інші виплати, якщо 
вони передбачені колективним 
договором 

КЗпП 
Колективний договір 

Дії, які можуть/мають бути виконані після звільнення 

10 Виплатити лікарняні, якщо 
надійшло фінансування з ФСС, 
якщо працівник звільнився до 
надходження цих грошей. 
Оплатити перші 5 днів до 
звільнення. 

Наказ 
Мінсоцполітики вiд 

21.10.2015 р. №1022 

Листок непрацездатності 

11 Розрахувати, подати до ФСС, 
отримати на спецрахунок та 
оплатити декретні (допомогу по 
вагітності та пологам) за 14 днів, 
якщо відпустка у зв’язку з 
вагітністю та пологами 
подовжується та уже непрацююча 
працівниця звернулася на 
підприємство з відповідним 
листком непрацездатності 

Лист ФСС від 
15.05.2018 р. № 2.4-

15-1677** 

Другий листок 
непрацездатності по 
відпустці та пологам 

*зверніть увагу: 1) сума утримань має не порушувати норми ст. 128 КЗпП; (2) якщо 
працівник не визнав шкоду і її розмір перевищує середньомісячний заробіток працівника, 
то утримати з нього можна тільки на основі рішення суду. У такій ситуації, можливо, 
простіше “простити” даний борг, якщо сума незначна, оподаткувавши його як додаткове 
благо. Рішення тут має бути за керівником; 

** при звільненні працівниця декретні не повертає. Взагалі працівниць у декреті звільняти 
не можна, але вона може зробити це за власним бажанням. Лист від ФСС свідчить про 
існування таких випадків. 

 


