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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 17.05.2017 р. N 1452/0/101-17

  

(Витяг)

  

1-4. Відповідно до статті 3 Закону України "Про оплату праці" (в редакції Закону України
від 06.12.2016 р. N 1774-VIII) (далі - Закон) мінімальна заробітна плата - це встановлений
законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну)
норму праці.

  

Тобто розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму
праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

  

Статтею 31 Закону встановлено, що якщо нарахована заробітна плата працівника, який
виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної
заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної
плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

  

При цьому слід враховувати, що при обчисленні розміру заробітної плати працівника для
забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в
несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та
надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

  

Отже, у випадку, коли працівнику встановлена доплата за роз'їзний характер робіт, то
працівнику нараховують оклад (у зазначеному в листі випадку - 2000 грн), доплату до
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розміру мінімальної заробітної плати (у зазначеному в листі випадку - 1200 грн) і понад
розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн) доплату за роз'їзний характер робіт.

  

Всі інші виплати, які працівнику нараховуються за відпрацьований час, включаються до
заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру.

  

Тобто якщо працівнику нараховують премії (крім премій до святкових і ювілейних дат),
індексацію, то зазначені виплати враховуються до заробітної плати при забезпеченні її
мінімального розміру.

  

Виплати за невідпрацьований час, такі як оплата за час простою, оплата днів відпустки,
оплати тимчасової непрацездатності, суми матеріальної допомоги тощо не враховуються
до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня.

  

6. Згідно із Законом розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну
(годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

  

Отже, у випадку коли працівнику, який виконав місячну (годинну) норму праці,
здійснюють виправлення (донарахування) певних виплат, здійснених у попередні місяці,
то зазначені виплати мають нараховуватись понад розмір заробітної плати за цей місяць.

        

Директор Департаменту

  

О. Товстенко
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