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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 26.11.2015 р. N 17959/0/14-15/10

  

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами) (далі -
Порядок) 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.

  

Враховуючи зазначене, якщо у вересні 2015 року у працівника відбулося підвищення
посадового окладу на 160 грн. (1378 - 1218), то сума індексації за цей місяць мала бути
зменшена на суму підвищення заробітної плати.

  

При цьому звертаємо увагу, що у разі, коли розмір заробітної плати до підвищення у
вересні п. р. був менше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений з
вересня п. р. у розмірі 1378 грн., то сума індексації до підвищення заробітної плати у
базовому місяці мала визначатись виходячи з фактичного розміру заробітної плати.
Наприклад, якщо розмір заробітної плати до підвищення у вересні складав 1218 грн.,
1243 грн., 1263 грн., то сума індексації мала нараховуватись на весь її розмір. Якщо
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розмір заробітної плати до підвищення перевищував встановлений з вересня п. р. розмір
прожиткового, то сума індексації мала визначатися виходячи з його розміру, тобто 1378
гривень.

        

Перший заступник Міністра

  

В. Шевченко
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