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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 20.11.2015 р. N 308/10/136-15

  

Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики
України щодо індексації грошових доходів повідомляє.

  

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із
змінами) (далі - Порядок), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в
гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці,
яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і
відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати,
передбачені законодавством.

  

Пунктом 5 Порядку визначено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної
плати, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх
мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при
обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Грошові
доходи, одержані за цей місяць, не індексуються, якщо сума підвищення доходу
перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення. З
наступного місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення
подальшої індексації.

  

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу
з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу
визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації
не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації
у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.
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Також абзацом 8 цього пункту передбачено, що місяць, в якому відбувається підвищення
грошових доходів, зокрема, за рахунок збільшення розміру премії, не вважається
базовим у разі, коли не відбувається підвищення окладу (тарифної ставки).

  

Враховуючи викладене та наведені у листі дані, у вересні 2015 року у працівників
відбулося підвищення посадового окладу, отже, вересень 2015 року вважається
базовим.

  

Порівняння суми підвищення заробітної плати із сумою індексації для визначення
фіксованої суми індексації мало здійснюватися в умовах місяця, у якому відбулося таке
підвищення. Тобто береться посадовий оклад у вересні до підвищення і всі складові
заробітної плати від цього окладу, у тому числі розмір надбавок, доплат та премії та
посадовий оклад після підвищення і всі складові заробітної плати від цього окладу.

  

У разі, коли працівник у місяці підвищення посадового окладу увесь цей місяць перебував
у відпустці чи на лікарняному і фактично не отримував премію, то сума підвищення його
заробітної плати визначається без її урахування.

        

Директор Департаменту
стратегічного планування та аналізу

  

О. Крентовська
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