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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 17.02.2016 р. N 2262/0/14-16/10

  

Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 р. N 80-VIII "Про
Державний бюджет України на 2015 рік" установлено, що Кабінетом Міністрів України на
2015 рік затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів
населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного
фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування.

  

Враховуючи великі обсяги сум індексації, які склалися внаслідок довготривалого не
підвищення доходу, відбулося викривлення структури доходів працівників, коли сума
індексації перевищувала розмір мінімальної заробітної плати або була різною в
залежності від періодів працевлаштування, а також зростання доплат та надбавок. Тому
виникла необхідність упорядкувати структуру заробітної плати з урахуванням сум
індексації, які склалися у грудні 2015 року.

  

У зв'язку з цим прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. N 1013
"Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та
внесення змін до деяких нормативно-правових актів".

  

Відповідно до пункту 3 цієї постанови у грудні 2015 року мало бути здійснено
упорядкування структури заробітної плати шляхом підвищення всіх складових заробітної
плати, тобто не тільки з урахуванням підвищення тарифних ставок (окладів), а також з
урахуванням доплат, надбавок та премій, з тим, щоб сума підвищення заробітної плати
перевищила суму індексації, яка склалась у цьому місяці.
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Для проведення подальшої індексації заробітної плати згідно з абзацом другим пункту 3
вищезазначеної постанови обчислення індексу споживчих цін починається з січня 2016
року.

  

Крім того, внесені зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078,
відповідно до яких запроваджено єдиний механізм нарахування індексації у разі, коли
відбувається підвищення тарифних ставок (окладів).

  

Право на індексацію настане, коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації,
який відповідно до статті 4 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення"
з урахуванням змін, внесених Законом України від 24.12.2015 року N 911-VIII "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України", з січня 2016 року становить 103 %.

  

Разом з тим зазначаємо, що з метою недопущення зниження грошового доходу
працівника є доцільним у 2016 році вживати заходів щодо підвищення заробітної плати
за рахунок підвищення розмірів (встановлення) доплат, надбавок та премій у межах
фонду оплати праці.

        

Перший заступник Міністра

  

В. Шевченко
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