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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 23.11.2016 р. № 1587/13/8416

  

Відповідно до статей 15 Закону України "Про оплату праці" та 97 Кодексу законів про
працю України (далі - КЗпП) госпрозрахункові підприємства форми і системи оплати
праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови
запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюють самостійно у
колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною та галузевими (територіальними) угодами.

  

З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і
узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів на
підприємствах незалежно від форми власності і господарювання, які використовують
найману працю і мають права юридичної особи, укладається колективний договір (стаття
11 КЗпП).

  

Згідно із статтею 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" колективний
договір укладається на основі чинного законодавства та прийнятих сторонами
зобов'язань. До нормативних умов колективного договору належать умови, якими
встановлюються форми, системи, розміри заробітної плати та інших видів трудових
виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці тощо.

  

Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових
окладів) встановлюються в колективному договорі або іншому локальному документі
підприємства в залежності від складності робіт, організаційно-правового рівня посади,
від функцій, які виконує підрозділ, в якому працює той чи інший працівник, та інших умов

 1 / 2



Щодо встановлення посадових окладів
26.06.2017 11:25

праці. При цьому міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення можуть
встановлюватись у певному діапазоні ("вилки") ставок (окладів). При застосуванні
діапазонів ("вилок") окладів проводиться атестація працівника і за результатами
атестації встановлюється оклад в межах діапазону по посаді, на якій працівник працює.

  

Схеми посадових окладів - це повний перелік найменувань посад, необхідних для
нормального функціонування підприємства, з кожної із яких визначено розміри
посадових окладів. У схемах передбачено два розміри посадових окладів - мінімальний і
максимальний. Така "вилка" посадових окладів дозволяє диференціювати рівень оплати
працівників, які виконують однакову роботу з різними результатами, сприяє підвищенню
їх кваліфікації, відповідальному ставленню до своїх обов'язків.

  

Фактичний оклад конкретного спеціаліста встановлюється (в межах так званої "вилки") з
урахуванням ситуації на ринку праці, особистих якостей і заслуг працівника, його
завантаженості і напруженості праці та не є порушенням трудового законодавства.

          

Директор Департаменту

  

О. Товстенко

  
        

  

 2 / 2


