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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 21.03.2016 р. N 138/10/136-16

  

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики
України розглянув листи щодо індексації заробітної плати і повідомляє.

  

Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України "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.

  

У зв'язку з цим прийнята постанова 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" (з урахуванням змін, внесених
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. N 77).

  

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.

  

Для працівників бюджетної сфери, розміри посадових окладів яких у штатному розмірі
не змінились, при підвищенні посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС (1
- 3 тарифні розряди ЄТС), керуючись пунктом 3 вищезазначеної постанови, мали бути
переглянуті розміри надбавок, доплат та здійснення преміювання у підвищеному розмірі.
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Для проведення подальшої індексації заробітної плати згідно з абзацом другим пункту 3
вищезазначеної постанови обчислення індексу споживчих цін проводиться із січня 2016
року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (далі -
Порядок).

  

Право на індексацію у 2016 році відбудеться, коли індекс споживчих цін перевищить
поріг індексації, який відповідно до статті 4 Закону України "Про індексацію грошових
доходів населення", з січня 2016 року становить 103 %.

  

Оскільки індекс споживчих цін за січень - лютий 2016 року становив 100,5 % (100,9 х
0,996), то право на індексацію у січні - квітні 2016 року ще не настало.

  

Щодо врахування окремих складових заробітної плати при визначенні суми індексації,
коли відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), повідомляємо, що відповідно
до пункту 5 Порядку передбачено, що у разі коли відбувається підвищення тарифної
ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не
мають разового характеру.

  

Значення індексу споживчих цін у місяці підвищення тарифних ставок (окладів)
приймається за 1 або 100 відсотків. Обчислення індексу споживчих цін для проведення
подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних
ставок (окладів).

  

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо
розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці
підвищення доходу працівника.

  

Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у
місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці
розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

 2 / 3



Щодо індексації заробітної плати без підвищення посадових окладів
19.04.2016 07:35

  

У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення
заробітної плати.

  

Враховуючи зазначене та наведені у листах приклади, у разі, якщо за посадою, яку
займає працівник, тарифну ставку (оклад) не підвищено, а відбувається лише зростання
тарифної ставки (окладу) індивідуально за рахунок підвищення категорії, педагогічного
звання та педагогічного навантаження, вважаємо, що у такому випадку обчислення
індексу для проведення індексації має продовжувати здійснюватися з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник (у
бюджетній сфері обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації
здійснюється з січня 2016 року).

        

Директор Департаменту
стратегічного планування та аналізу

  

О. Крентовська
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