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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 16.09.2015 р. № 528/18/99-15

  

Щодо обчислення середньої заробітної плати

  

Департамент соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики
розглянув <...> лист <...> та повідомляє таке.

  

Обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.09.2001 р. № 1266 (далі - Порядок) із змінами, викладеними в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. № 439.

  

Відповідно до пункту 3 Порядку середньоденна заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12
календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку
нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного
соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, -
тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком, відпустка без збереження заробітної плати.
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Визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та
інших заохочувальних і компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску
передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом
Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 (далі - Інструкція №
5) (підпункт 5 пункту 3 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449).

  

Суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати,
розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці (пп.
1.6.1 Інструкції № 5).

  

Враховуючи викладене, приклад розрахунку, наведений у вашому листі, відповідає
чинному законодавству.

        

Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства

  

О. Савенко
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