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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 08.04.2016 р. N 383/13/84-16

  

Відповідно до статті 94 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) заробітна плата
- це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір
заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської
діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.

  

Згідно із статтею 95 КЗпП мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений
розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може
провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці
(обсяг робіт).

  

Враховуючи зазначене, посадовий оклад працівника не може бути меншим за
законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати
.

  

Що стосується нарахування компенсації за невикористану відпустку, то воно
провадиться згідно з нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі -
Порядок).

  

Пунктом 2 Порядку визначено, що обчислення середньої заробітної плати для виплати
компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12
календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані
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відпустки.

  

Якщо протягом розрахункового періоду (12 календарних місяців) працівник не мав
заробітку  не зі своєї
вини, зокрема 
знаходився у відпустці по догляду за дитиною
, то відповідно до пункту 4 вищеназваного Порядку 
середня заробітна плата розраховується виходячи з установленої
по його посаді у штатному розписі 
на момент проведення розрахунку тарифної ставки чи посадового (місячного)
окладу
(без урахування доплат, надбавок, премій тощо). Відповідно до пункту 7 Порядку
середня заробітна плата для нарахування компенсації за невикористані дні відпустки
обчислюється шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед місяцем нарахування
компенсації (місяцем звільнення) 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року
за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Одержаний
результат перемножується на число календарних днів відпустки.

        

Директор Департаменту

  

О. Товстенко

  
      

Профи Винс
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