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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  ЛИСТ
  

від 10.05.2017 р. N 1380/0/101-17/282

  

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо застосування пункту
10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі - Порядок), і повідомляє.

  

Згідно з пунктом 10 Порядку у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів
відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними
договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за
працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші
виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу
до підвищення коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок, посадових
окладів.

  

Тобто умовою для проведення коригування є підвищення окладів, яке відбулося у
розрахунковому періоді або в періоді, протягом якого за працівником зберігається
середній заробіток.

  

Компенсація за невикористану відпустку - це виплата, яка проводиться у розмірі
середньої заробітної плати, а не є збереженням середнього заробітку, тому основною
умовою для її коригування є підвищення посадових окладів у розрахунковому періоді.

  

Виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її
збереження, встановлені пунктом 3 Порядку. До таких виплат належать: тарифна
ставка (оклад), доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, одноразова
винагорода за підсумками роботи за рік та за вислугу років, індексація тощо.
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Вичерпний перелік виплат, які не включаються при обчисленні середньої заробітної
плати у всіх випадках її збереження, визначений пунктом 4 Порядку. До таких виплат
належать, як правило, одноразові виплати.

  

Доплата до розміру мінімальної заробітної плати є обов'язковою виплатою, яка
здійснюється згідно із законодавством і відноситься до додаткової заробітної плати.
Зазначена доплата враховується при обчисленні середньої заробітної плати у всіх
випадках її збереження.

  

Коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, які враховуються при обчисленні
середньої заробітної плати, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки),
встановленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.

  

У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом
якого за працівником зберігається середній заробіток, за цим заробітком здійснюються
нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати
з дня підвищення тарифних ставок (окладів).

  

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) окремим працівникам у зв'язку з
присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вище оплачувану роботу (посаду)
тощо коригування середньої заробітної плати не провадиться.

        

Директор Департаменту

  

О. Товстенко
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