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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 15.12.2016 р. N 1107/0/66-16/16

  

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

  

Пунктом 11 Порядку визначено, що підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з
індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно
опубліковано індекс споживчих цін.

  

Відповідно до пункту 2 Порядку індексації підлягає, зокрема, розмір аліментів,
визначений судом у твердій грошовій сумі.

  

Право на індексацію відбувається, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим
підсумком, перевищить поріг індексації, який із січня 2016 року встановлено у розмірі 103
%.

  

Згідно з пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій
грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними
особами - підприємцями, які провадять відповідні відрахування аліментів із доходу
платника аліментів. Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника
аліментів.

  

Пунктом 104 Порядку визначено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення
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індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з
місяця, в якому призначено аліменти.

  

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня
2016 р., обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня
набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 р. N 1368-VIII "Про внесення змін
до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій
грошовій сумі".

  

Оскільки індекс споживчих цін розраховується в цілому за місяць, то, на нашу думку,
обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів,
визначеного судом у твердій грошовій сумі, має здійснюватися з місяця, в якому набрав
чинності зазначений Закон, тобто з червня 2016 року.

  

Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, індексується у межах
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. При цьому розмір
аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не
повинен перевищувати 50 % грошового доходу платника аліментів.

  

Наприклад, якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, було
призначено до червня 2016 року, то обчислення індексу споживчих цін для проведення
індексації цих аліментів здійснюється саме з червня 2016 року. Індекс споживчих цін за
червень - жовтень п. р. становив 104 %. Отже, право на індексацію згідно з пунктом 11

Порядку відбувається у грудні 2016 року на індекс 4,0 %.

        

Директор Департаменту

  

Н. Підлужна
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