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Індексація зарплати:
базові поняття та правила
Індексація та компенсація
доходів
Індексація грошових доходів населення — це встановлений законами та іншими
нормативно-правовими актами України
механізм підвищення грошових доходів
населення, який дає змогу частково або
повністю відшкодовувати подорожчання
споживчих товарів і послуг. Індексація
є державною соціальною гарантією, яка
встановлюється з метою підтримання купівельної спроможності грошових доходів
громадян в умовах зростання цін. Простіше
кажучи, індексація має компенсувати підвищення цін через інфляцію.
Правові, економічні й організаційні основи проведення індексації визначено Законом
№ 1282-ХІІ.
Правила обчислення індексу споживчих
цін для проведення індексації та нарахування
сум індексації визначає Порядок № 1078. Цей
Порядок поширюється на всі підприємства,
установи й організації незалежно від форм
власності та господарювання, а також на
фізичних осіб, які використовують працю
найманих працівників.
Право на індексацію доходів настає, коли
індекс споживчих цін (далі — ІСЦ), обчислений наростаючим підсумком, перевищить
поріг індексації, встановлений у розмірі
103 % (до 01.01.2016 р. — 101 %).
Сума індексації нараховується на частину
грошового доходу, яка не перевищує прожиткового мінімуму, установленого для різних
соціальних і демографічних груп населення.
Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб.

Індексацію доходів слід відрізняти від
компенсації доходів. Компенсація доходів
громадян, на відміну від індексації, має інший механізм, який застосовується у зв’язку
з порушенням строків виплати грошових
доходів. Простіше кажучи, це «штраф» за
затримку виплати зарплати роботодавцем.
Правові основи компенсації визначає Закон України «Про компенсацію громадянам
втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р.
№ 2050-ІІІ, а механізм її нарахування — Порядок проведення компенсації громадянам
втрати частини грошових доходів у зв’язку
з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але своєчасно не виплаченого грошового доходу за місяць (після
утримання податків і обов’язкових платежів,
тобто суми «на руки») й обчисленого приросту ІСЦ у відсотках, поділених на 100.
ІСЦ для визначення суми компенсації
обчислюється шляхом множення місячних
ІСЦ (за даними Держстату України) за період
невиплати грошового доходу. ІСЦ у місяці,
за який виплачується дохід, до розрахунку
не включається.
Інколи ще вживають таке поняття, як
«індексація середньої зарплати», під яким
мається на увазі коригування заробітної плати відповідно до п. 10 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.
Коригування (середньої) зарплати — це
механізм приведення заробітної плати за
розрахунковий період, яка враховується
при обчисленні середньої зарплати, у разі
її підвищення в розрахунковому періоді
до її останнього, підвищеного рівня. Тому
поняття «індексація середньої зарплати»
є некоректним, і його не варто вживати.
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Доходи, які підлягають
і не підлягають індексації
Пунктом 2 Порядку № 1078 визначено
доходи, які підлягають індексації, а п. 3 —
які індексації не підлягають.
Індексації підлягають грошові доходи
громадян, одержані в гривнях на території
України і які не мають разового характеру,
зокрема:
• пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед
Україною та інших доплат, установлених
законодавством), крім тих, які зазначені
у п. 3 цього Порядку;
• стипендії;
• оплата праці найманих працівників
підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці
за виконану роботу згідно з тарифними
ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні
та компенсаційні виплати, передбачені
законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;
• грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького
складу, посадових осіб митної служби;
• розмір аліментів, визначений судом
у твердій грошовій сумі;
• суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування (допомога по безробіттю, матеріальна допомога у
період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного,
щомісячна грошова сума, що компенсує
відповідну частину втраченого заробітку
потерпілого внаслідок нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний
догляд за потерпілим), щомісячна страхова
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виплата особам, які перебували на утриманні
потерпілого внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання, страхова виплата дитині, яка народилась
інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання
її матері під час вагітності);
• суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я, а також суми, що
виплачуються особам, які мають право на
відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.
Індексації не підлягають виплати, які
мають цільовий і разовий характер (п. 3
Порядку № 1078), зокрема:
• цільова разова матеріальна допомога,
одноразова допомога при виході на пенсію,
винагорода за підсумками роботи за рік;
• виплати, які обчислюються із середньої
заробітної плати;
• доходи громадян від здачі в оренду
майна, від акцій та інших цінних паперів,
ведення селянського (фермерського) й особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності;
• допомога по вагітності та пологах,
соціальні виплати, які визначаються від
прожиткового мінімуму, суми соціальних
пільг та інші виплати, які мають цільовий
і разовий характер.

Зміни в індексації доходів
З 01.12.2015 р. постановою КМУ від
09.12.2015 р. № 1013 до Порядку № 1078
було внесено зміни, які значно спростили порядок індексації грошових доходів. Зокрема,
спростився порядок визначення так званих
базового місяця та фіксованої індексації. Ці
поняття в Порядку № 1078 вже «офіційно»
не вживаються, але ними оперують під час
роботи, оскільки вони дають змогу простіше
пояснити й розкрити механізм індексації
грошових доходів.
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Отже, новою редакцією п. 5 Порядку
№ 1078 установлено, що в разі підвищення
тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання,
стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому
відбувається підвищення, приймається за
1 або 100 %.
Тобто встановлення або скасування надбавок, доплат, премій чи підвищення або

зменшення їх розмірів не роблять місяць
базовим. Місяць стає базовим, якщо в такому
місяці працівникам було підвищено тарифні
ставки чи оклади.
У той же час має враховуватися й величина підвищення тарифної ставки (окладу)
порівняно із сумою індексації.
Так, сума індексації в місяці підвищення
тарифних ставок (окладів) не нараховується,
якщо розмір підвищення грошового доходу
перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу (приклади 1−3).

ПРИКЛАД 1

Визначення базового місяця в разі підвищення окладу
Оклад працівника становить 1500,00 грн, індексація не нараховувалась. У грудні оклад
підвищили на 100,00 грн. Грудень стає базовим, і для проведення подальшої індексації
індекс споживчих цін обчислюється починаючи із січня.

ПРИКЛАД 2

Визначення базового місяця в разі встановлення доплати
Оклад працівника (1600,00 грн) установлено в грудні. Значення індексу для проведення
індексації в грудні приймається за 1 або 100 %, тобто грудень є базовим місяцем. Для
проведення подальшої індексації індекс розраховується із січня. У лютому працівнику
встановлюють доплату за напруженість у роботі в розмірі 750,00 грн. Якщо оклад не змінюється, встановлення надбавки не впливає на зміну базового місяця. Отже, продовжує
розраховуватися індекс для проведення індексації, лютий не є базовим.

ПРИКЛАД 3

Визначення базового місяця,
якщо сума підвищення окладу перевищує суму індексації
Оклад працівника — 1600,00 грн, базовим місяцем є грудень. Розмір можливої індексації в березні — 2,2 %, або 35,20 грн (1600,00 × 2,2 %). У березні оклад підвищили на
50,00 грн. Сума підвищення окладу перевищує суму можливої індексації (50,00 > 35,20),
тому дохід у березні не індексується. Березень стає базовим, і для проведення подальшої
індексації індекс споживчих цін обчислюється починаючи з квітня.

5

6

ПОРЯДОК ІНДЕКСАЦІЇ зарплати

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу, сума індексації
в цьому місяці визначається з урахуванням
розміру підвищення доходу та розраховується
як різниця між сумою індексації та розміром
підвищення доходу (приклад 4).
До чергового підвищення тарифних ставок (окладів) до визначеної суми індексації
(у прикладі — 15,20 грн) додається сума
індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін

порогу індексації, зазначеного в п. 11 Порядку
№ 1078, тобто та, яка буде нарахована у подальшому (травні, червні тощо).
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
не зменшується на розмір підвищення заробітної плати (приклад 5, 6).
Але якщо підвищується тарифна ставка
(оклад), у місяці підвищення враховуються
всі складові заробітної плати, які не мають
разового характеру (приклад 7, с. 7).

ПРИКЛАД 4

Визначення базового місяця,
якщо сума підвищення окладу не перевищує суми індексації
Оклад — 1600,00 грн. Сума можливої індексації за базового грудня в березні — 2,2 %,
або 35,20 грн (1600,00 × 2,2 %). У березні оклад підвищили на 20,00 грн. Розмір підвищення окладу не перевищує розміру можливої індексації (20,00 < 35,20), заробітна плата
в березні визначається таким чином:
— обчислюється різниця між сумою підвищення зарплати та сумою індексації:
20,00 – 35,20 = 15,20 грн;
— визначається розмір заробітної плати з урахуванням індексації та підвищення:
1600,00 + 20,00 + 15,20 = 1635,20 грн.
Березень стає базовим, і для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін
обчислюється починаючи з квітня.

ПРИКЛАД 5

Врахування для цілей індексації суми доплати
Оклад працівника — 1600,00 грн. Сума можливої індексації за базового грудня в березні — 2,2 %, або 35,20 грн (1600,00 × 2,2 %). У березні працівнику встановили доплату
в розмірі 20,00 грн. Дохід індексується у звичайному порядку, і сума індексації ставитиме
35,20 грн. Сума доплати не враховується як підвищення доходу. Березень не стає базовим.

ПРИКЛАД 6

Урахування для цілей індексації суми підвищення доплати
Оклад працівника — 1600,00 грн. Сума можливої індексації за базового грудня в березні 2,2 %, або 35,20 грн (1600,00 × 2,2 %). У березні доплату з 20,00 грн підвищили до
30,00 грн. Сума підвищення доплати не враховується. Дохід індексується у звичайному
порядку, сума індексації становитиме 35,20 грн. Березень не стає базовим.

ПОРЯДОК ІНДЕКСАЦІЇ зарплати

Спецвипуск №1/2017

ПРИКЛАД 7

Врахування для цілей індексації суми
підвищення окладу та доплати
Оклад працівника — 1600,00 грн. Сума можливої індексації за базового грудня в березні — 2,2 %, або 35,20 грн (1600,00 × 2,2 %). У березні оклад підвищили на 20,00 грн.
Крім того, працівник отримує доплату в розмірі 10,00 грн, яка зі зростанням окладу зросла
на 5,00 грн, тобто становить 15 грн.
Для порівняння із сумою можливої індексації (35,20 грн) ураховуються всі складові
заробітної плати, які підвищилися у зв’язку з підвищенням окладу.
Сума підвищення окладу (20 грн) і доплати (5 грн) не перевищує суми можливої індексації ((20,00 + 5,00) < 35,20), дохід у грудні індексується таким чином:
— визначається різниця між сумою підвищення зарплати та сумою індексації:
35,20 – (20,00 + 5,00) = 10,20 грн;
— визначається сума заробітної плати з урахуванням індексації та підвищення:
(1600,00 + 20,00)оклад + його підвищення + (10 + 5)доплата + її підвищення +
+ 10,20 індексація з урахуванням підвищення з. п. = 1645,20 грн.
Березень стає базовим, для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін
обчислюється починаючи з квітня.

Якщо індекс споживчих цін для проведення індексації, розрахований наростаючим
підсумком, перевищив 10 %, КМУ приймає
рішення про підвищення тарифних ставок
(окладів) працівникам бюджетної сфери
з урахуванням суми індексації, яка складається на момент підвищення.
Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку,
заробітна плата підвищується у зв’язку із
зростанням рівня інфляції в порядку, визначеному в колективних договорах, але не
нижче норм, визначених Законом № 1282 та
положеннями Порядку № 1078. Це означає,
що такі підприємства можуть розробити
свої правила індексації доходів (наприклад,
індексувати весь дохід, а не 1600,00 грн), але
обчислена за такими самостійно розробленими правилами сума індексації не може
бути меншою, ніж сума індексації, обчислена
відповідно до Порядку № 1078. У будь-якому
разі в локальних актах підприємства має

бути застереження про умови індексації
доходів працівників (індексується вона за
нормами Порядку № 1078 чи за самостійно
розробленими правилами).

Індексація стипендій
Індекс споживчих цін для проведення
індексації стипендії обчислюється починаючи з місяця, в якому її призначено (приклад 8, с. 8).
Якщо особа не отримувала стипендії
або втратила право на її призначення,
а в подальшому стипендія їй була знову
або вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю,
у зв’язку з переведенням на навчання за
державним замовленням, виникненням
підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо),
ІСЦ обчислюється з місяця призначення
стипендії (приклад 9, с. 8).
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ПРИКЛАД 8

Визначення базового місяця для індексації стипендії
Стипендію призначено в січні. ІСЦ обчислюється починаючи із січня — враховується
індекс споживчих цін січня.

ПРИКЛАД 9

Визначення базового місяця для індексації стипендії,
яку призначено повторно
Стипендію призначено в травні. ІСЦ обчислюється починаючи з травня — враховується
індекс споживчих цін травня.
У січні наступного року право на стипендію втрачено, але її знову призначено в травні.
У такому разі право на індексацію також втрачено, ІСЦ обчислюється по-новому починаючи
з травня — враховується індекс споживчих цін травня.

У разі переведення з іншого навчального
закладу студента, який не втрачав права
на отримання стипендії, індекс споживчих
цін для проведення індексації цієї стипендії
обчислюється починаючи з місяця, в якому
її призначено в навчальному закладі до
переведення.
У разі збільшення учням і студентам за
результатами семестрового контролю розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії як таким, які
мають 10–12 балів із кожного предмета за
12-бальною шкалою або середній бал успішності «5» за п’ятибальною шкалою оцінювання, а також призначення інших академічних
стипендій за результатами навчання, розміри
та порядок призначення яких визначаються
окремими нормативно-правовими актами
(стипендії Президента України, Верховної
Ради України, КМУ, іменні стипендії), індекс
споживчих цін для індексації стипендії продовжує обчислюватися з місяця призначення
розміру ординарної (звичайної) академічної
стипендії або соціальної стипендії. Тобто не
з місяця їх збільшення, а з місця призначення.

Індексація доходів переведених
і новоприйнятих працівників
Для працівників:
• яких переведено на іншу роботу на
тому самому підприємстві;
• яких переведено на роботу на інше
підприємство або в іншу місцевість;
• новоприйнятих;
• які використали відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку та відпустку без збереження заробітної
плати,
індекс споживчих цін для проведення
індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу) за посадою, яку займає працівник.
У цьому випадку йдеться про останнє
підвищення тарифної ставки (окладу) за
посадою, яку обіймає працівник. І якщо на
підприємстві оклади збільшують усім працівникам одночасно, то й доходи працівника,
який вийшов на роботу після відпустки для
догляду за дитиною, прийнятого на роботу
за переведенням чи новоприйнятого, індексуватимуться однаково.

ПОРЯДОК ІНДЕКСАЦІЇ зарплати

Спецвипуск №1/2017

Визначаємо ІСЦ самостійно
Приклад розрахунку ІСЦ для проведення індексації наведено в додатку до Порядку № 1078. Він дещо «застарів», тому
актуалізуємо його (див. таблицю) виходячи
з фактичних даних 2016 р., щоб можна було
зробити порівняння з фактичними даними за
2016 р. Припускаємо, що базовим (місяцем
підвищення окладу) є січень 2016 р.
У базовому місяці (місяці підвищення
окладу) дохід не індексується, ІСЦ приймається за 1 або 100 %, а простіше кажучи,
ми його до уваги не беремо — ряд. 1 гр. 3.
Для проведення індексації ІСЦ розраховується наростаючим підсумком шляхом
множення щомісячних ІСЦ за даними Держстату починаючи з місяця, наступного за
базовим. Тому перемножуємо ІСЦ лютого

(99,6 або 0,996), березня (101,0 або 1,01)
і т. д. — рядки гр. 3. Тобто ведемо послідовний «ланцюжок 1».
У квітні за даними «ланцюжка 1» ІСЦ становить 104,1 % (ряд. 4 гр. 3), що перевищує поріг
індексації (103 %); «ланцюжок 1» обривається.
По-новому починаємо його рахувати з травня
за таким же принципом — доки результат
послідовного множення ІСЦ не перевищить
103 %. Це відбувається в жовтні, коли за даними
«ланцюжка 1-2» ІСЦ становить 104,1 % (ряд. 10
гр. 3). У такому випадку «ланцюжок 1-2» обривається. Починаємо рахувати «ланцюжок 1-3»
з листопада за таким же принципом.
Грошові доходи індексують з першого
числа місяця, що настає за місяцем, у якому
опубліковано ІСЦ, який призвів до перевищення порогу індексації (103 % ). Тепер
звернемося до гр. 4.

Порядок розрахунку індексу споживчих цін
для проведення індексації та суми індексації

№
з/п

Період
1

Індекс споживчих цін (ІСЦ)
за даними
для визначення суми
Держстату,
індексації
%
2
3

1
2
3

2016 р.:
січень
лютий
березень

100,9
99,6
101,0

4

квітень

103,5

5
6
7
8
9
10
11

травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад

100,1
99,8
99,9
99,7
101,8
102,8
101,8

—
0,996
0,996 × 1,01 =1,006
1,006 × 1,035 = 1,041 =>
=> 1,041 × 100 = 104,1
1,001
1,001 × 0,998 = 0,999
0,999 × 0,999 = 0,998
0,998 × 0,997 = 0,995
0,995 × 1,018 = 1,013
1,013 × 1,028 = 1,041
1,018

12

грудень

100,9

1,018 × 1,009 = 1,027

і т. д.

Величина
приросту ІСЦ
для визначення
суми індексації, %

Сума індексації,
грн

4

5

—
—
—

—
—
—

—

—

—
104,1– 100 = 4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
104,1 – 100 =
= 4,1 => 1,041 ×
× 1,041 – 100 = 8,4

—
1450 × 4,1 % = 59,45
1450 × 4,1 % = 59,45
1450 × 4,1 % = 59,45
1450 × 4,1 % = 59,45
1450 × 4,1 % = 59,45
1450 × 4,1 % = 59,45
1600 × 8,3 % = 132,80
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У квітні ІСЦ перевищив 103 % через квітневий ІСЦ, опублікований у травні. Тому в
травні дохід ще не індексується (ряд. 5 гр. 4
і гр. 5). Право на індексацію доходу виникає
в червні — ряд. 6 гр. 4 на 4,1 %. На цей ІСЦ
індексуємо доходи доти, доки знову не буде перевищення ІСЦ у гр. 3 — по листопад. З червня
по листопад маємо такий собі «ланцюжок 2».
У грудні ІСЦ перевищує 103 %, тому дані
«ланцюжка 2» множаться на отриманий
у ряд. 10 гр. 3 результат, і отримуємо новий
ІСЦ для індексації доходів у грудні (8,4 %)
і новий «ланцюжок 2-1».

Тобто обчислення ІСЦ для індексації
доходів передбачає два «ланцюжки» множників:
• ІСЦ, опублікованих Держстатом (гр. 2
і 3);
• ІСЦ, обчислених самостійно (гр. 4).
Звичайно, такі розрахунки вручну робити важко, тому за наявності комп’ютерних
програм для ведення бухобліку можна довіритися їм або «готовим» ІСЦ, які щомісяця
друкуються в журналі «Заработная плата».
Проте для контролю варто знати цей механізм.

квітні

травні

червні

липні

серпні

вересні

жовтні

листопаді

грудні

У 2015 р.
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
У 2016 р.
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

березні

Підвищення
окладу

лютому

Величина приросту індексу споживчих ціндля проведення індексації у 2016 р. у:
січні
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38,0
31,0
18,3
3,7
1,5
1,1
1,5
2,3
–
2,0
–
–

38,0
31,0
18,3
3,7
1,5
1,1
2,9
3,7
1,4
2,0
–
–

38,0
31,0
18,3
3,7
1,5
1,1
2,9
3,7
1,4
2,0
–
–

38,0
31,0
18,3
3,7
1,5
1,1
2,9
3,7
1,4
2,0
–
–

38,0
31,0
18,3
3,7
1,5
1,1
2,9
3,7
1,4
2,0
–
–

46,0
38,6
25,1
9,7
7,4
7,0
8,2
9,0
6,6
7,9
5,8
5,1

46,0
38,6
25,1
9,7
7,4
7,0
8,2
9,0
6,6
7,9
5,8
5,1

46,0
38,6
25,1
9,7
7,4
7,0
8,2
9,0
6,6
7,9
5,8
5,1

46,0
38,6
25,1
9,7
7,4
7,0
8,2
9,0
6,6
7,9
5,8
5,1

46,0
38,6
25,1
9,7
7,4
7,0
8,2
9,0
6,6
7,9
5,8
5,1

46,0
38,6
25,1
9,7
7,4
7,0
8,2
9,0
6,6
7,9
5,8
5,1

52,0
44,3
30,2
14,2
11,8
11,3
12,6
13,5
10,9
12,3
10,1
9,4

–

–
–

–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–

4,1
4,5
3,5
–
–
–

4,1
4,5
3,5
–
–
–
–

4,1
4,5
3,5
–
–
–
–
–

4,1
4,5
3,5
–
–
–
–
–
–

4,1
4,5
3,5
–
–
–
–
–
–

4,1
4,5
3,5
–
–
–
–
–

8,4
8,8
7,7
4,1
4,0
4,2
4,3
4,7
–
–
–
–

–
–
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Фіксована індексація
У Порядку № 1078 вже не вживається
таке поняття, як «фіксована індексація», але
воно залишилося в ужитку, адже з його допомогою зручніше пояснити, як бути в разі,
якщо підвищення зарплати не перевищує
суми можливої індексації.

Пунктом 5 Порядку № 1078 встановлено, що якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації,
що склалась у місяці підвищення доходу,
сума індексації в цьому місяці визначається
з урахуванням розміру підвищення доходу
та розраховується як різниця між сумою
індексації та розміром підвищення доходу
(приклад 10).

ПРИКЛАД 10

Визначення фіксованої індексації
Оклад становить 1500,00 грн. Сума можливої індексації, якщо базовим місяцем є жов
тень 2015 р., у лютому 2016 р.— 2,0 %, або 27,56 грн (1378,00 × 2,0 %).
У лютому 2016 р. оклад підвищили на 20,00 грн. Розмір підвищення окладу не переви
щує розміру можливої індексації (20,00 < 27,56), заробітна плата в лютому визначається
таким чином:
— обчислюється різниця між сумою підвищення зарплати та сумою індексації:
20,00 – 27,56 = 7,56 грн;
— визначається розмір заробітної плати з урахуванням індексації та підвищення:
1500,00 + 20,00 + 7,56 = 1527,56 грн.
Лютий стає базовим, і для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін об
числюється починаючи з березня 2016 р.

Далі в п. 5 Порядку № 1078 встановлено,
що до чергового підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне

страхування, до визначеної суми індексації
додається сума індексації, яка складається
внаслідок перевищення величини індексу
споживчих цін порогу індексації, зазначеного в пункті 11 цього Порядку — 103%
(приклад 11).

ПРИКЛАД 11

Визначення фіксованої індексації
(продовження)
У березні, квітні й травні 2016 р., якщо базовим місяцем є лютий 2016 р., дохід не
індексується, оскільки ІСЦ не перевищує межі 103,0 %. Тому в березні, квітні й травні
2016 р. працівник отримуватиме по 1527,56 грн, у т. ч. оклад — 1520,00 грн і суму ін
дексації, обчислену раніше в розмірі 7,56 грн. У червні 2016 р., якщо базовим місяцем
є лютий 2016 р., ІСЦ становить 4,5 %.

11
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Припустимо, що у червні 2016 р. оклад не підвищується і базовий місяць не змінюється.
У такому разі сума поточної індексації у червні становитиме:
1450,00 × 4,5 % = 65,25 грн.
Сума доходу працівника у червні 2016 р.:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 65,25індексація поточна = 1592,81 грн.
Якщо припустити, що до вересня 2016 р. оклад також не підвищиться, а ІСЦ становитиме,
наприклад, 4,9 %, то в такому разі сума поточної індексації у вересні 2016 р. становитиме:
1450,00 × 4,9 % = 71,05 грн.
Сума доходу працівника у вересні 2016 р.:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 71,05індексація поточна = 1598,61 грн.

Тобто до чергового підвищення тарифних
ставок (окладів) до визначеної суми індексації (у прикладі 1 — 7,56 грн) додається сума
індексації, яка буде нарахована в подальшому
(березні, квітні, травні, червні 2016 р. тощо).
Далі можливі дві ситуації:

• підприємство підвищить оклад до рівня,
який перевищить суму раніше обчисленої
індексації (приклад 12);
• підприємство підвищить оклад до рівня,
який не перевищить суми раніше обчисленої
індексації (приклад 13, с. 13).

ПРИКЛАД 12

Підвищення окладу до рівня, який перевищує суму
раніше обчисленої індексації
За основу беремо приклад 1. Сума доходу працівника у вересні 2016 р. з урахуванням
індексації становить:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 71,05індексація поточна = 1598,61 грн.
Припускаємо, що у вересні 2016 р. ІСЦ становитиме, наприклад, 5,0 %, а оклад під
вищується на 100,00 грн.
У вересні 2016 р. сума можливої поточної індексації становила б:
1450,00 × 5 % = 72,50 грн.
Усього сума доходу працівника у вересні 2016 р. могла б становити:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 72,50індексація поточна = 1600,06 грн.

Проте у вересні 2016 р. оклад підвищується
на 100,00 грн, що перевищує суму індексації
цього місяця (7,56 + 72,50) < 100,00, тому
у вересні працівник отримує підвищений

оклад, індексація не нараховується. Індекс
споживчих цін для проведення подальшої
індексації розраховується починаючи з жовтня 2016 р.
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ПРИКЛАД 13

Підвищення окладу до рівня, який не перевищує суми
раніше обчисленої індексації
За основу беремо приклад 1. Сума доходу працівника у вересні 2016 р. з урахуванням
індексації становить:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 71,05індексація поточна = 1598,61 грн.
Припускаємо, що у вересні 2016 р. ІСЦ становитиме, наприклад, 5,0 %, а оклад під
вищується на 50,00 грн.
У вересні 2016 р. сума можливої поточної індексації становила б:
1450,00 × 5 % = 72,50 грн.
Усього сума доходу працівника у вересні 2016 р. могла б становити:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 72,50індексація поточна = 1600,06 грн.
Проте у вересні 2016 р. оклад підвищується на 50,00 грн, що не перевищує суми ін
дексації цього місяця (7,56 + 72,50) > 50,00.
У такому випадку у вересні 2016 р. працівник отримує підвищений оклад, індексація
становить:
(1520,00 + 50,00) + [(7,56індексація з лютого + 72,50індексація поточна) – 50,00] = 1600,06 грн.
Сума індексації, яка «переноситься» на майбутні періоди, становить:
(7,56 + 72,50) – 50,00 = 30,06 грн.
ІСЦ для проведення подальшої індексації розраховується починаючи із жовтня 2016 р.

Індексація аліментів
Які аліменти індексуються
У травні 2015 р. Верховною Радою України
було ухвалено Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом
у твердій грошовій сумі» від 17.05.2016 р.
№ 1368-VIII (далі — Закон № 1368), який
набрав чинності 12.06.2016 р. Ним було
внесено зміни до ст. 2 Закону № 1282 і встановлено, що розмір аліментів, визначений
судом у твердій грошовій сумі, підлягає
індексації, якщо вони не мають разового
характеру. Такі аліменти індексуються за

рахунок коштів платника аліментів (ст. 5
Закону № 1282) підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами,
фізичними особами — підприємцями, які
проводять відрахування аліментів із доходу
платника аліментів (ст. 9 Закону № 1282).
З огляду на зміни, внесені до ст. 2 Закону № 1282, аліменти в частці від доходу не
індексуються, оскільки прямо не визначені
як об’єкт індексації.
Наприклад, суд може встановити, що
платник зобов’язаний сплачувати аліменти
у твердій сумі та визначити її розмір, наприклад, 800 грн. У такому разі незалежно від
фактичного доходу платник має сплачувати
800 грн. Такі аліменти індексуються.
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Хто індексує аліменти
Індексувати аліменти мають підприємства, установи, організації, фізичні особи,
фізичні особи — підприємці, які проводять
відрахування аліментів із доходу платника
аліментів (ст. 9 Закону № 1282)*.

Механізм індексації
Постановою КМУ від 16.11.2016 р. № 836
внесено зміни до Порядку № 1078 та встановлено, що об’єктом індексації є розмір
аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі (п. 2 Порядку № 1078), які індексуються в межах прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб (п. 4
Порядку № 1078).
Крім того, в новому пп. 7 п. 6 Порядку
№ 1078 закріплено норму, що індексація
розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок
коштів платника аліментів підприємствами, установами, організаціями, фізичними
особами — підприємцями, які провадять
відповідні відрахування аліментів із доходу
платника аліментів.
Новий п. 104 Порядку № 1078 визначає,
що обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ)
для проведення індексації розміру аліментів,
визначеного судом у твердій грошовій сумі,
здійснюється з місяця, в якому призначено
аліменти.
Це означає, що якщо аліменти призначені, наприклад, у вересні 2016 р., то ІСЦ
* Нагадаємо, що Законом № 1368 вносилися зміни
також до ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. № 606-XIV, якими було встановлено,
що суму індексації розміру аліментів, визначеного судом
у твердій грошовій сумі, обчислює державний виконавець,
складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього
в обумовлених випадках стягувачу та боржнику. Проте цей
Закон втратив чинність. (Прим. ред.)
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вересня враховується для обчислення ІСЦ
для проведення індексації і для індексації
таких аліментів у грудні 2016 р. становить:
1,018 × 1,028 × 100 = 104,7 – 100 = 4,7 %.
Якщо припустити, що розмір аліментів,
визначений судом у твердій грошовій сумі,
становить 1000 грн, то сума індексації дорівнюватиме 47 грн, і з платника аліментів
слід утримати 1047 грн.
Для аліментів, визначених судом у твердій
грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 р., обчислення ІСЦ для проведення
індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом № 1368.
Це означає, що якщо аліменти призначені, наприклад, у лютому 2016 р., то для
них ІСЦ для проведення індексації обчислюється з червня 2016 р. (Закон № 1368
набрав чинності 12.06.2016 р.). Право на
індексацію в такому випадку настає в грудні
2016 р. на 4 %, оскільки перевищення порогу індексації відбулося з урахуванням
ІСЦ за жовтень (ІСЦ за червень – жовтень
становив 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 ×
× 1,028 × 100 =104,0).
При цьому розмір аліментів, визначений
судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати
50 % грошового доходу платника аліментів.
Наприклад, грошовий дохід працівника
становить 1600 грн, розмір аліментів —
700 грн, сума індексації — 200 грн. Розмір
аліментів разом із сумою індексації дорівнює
900 грн (700 + 200). Але для виплати розмір
аліментів у такому випадку становитиме
лише 800 грн, тобто не більше 50 % грошового доходу платника аліментів.
Нагадаємо, що перелік видів доходів, які
враховуються для призначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків,
інших осіб, затверджено постановою КМУ
від 26.02.1993 р. № 146.
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Індексація зарплати у валюті
Чи індексується заробітна плата праців
ників-іноземців, що виплачується в інозем
ній валюті? А якщо зарплата встановлена
в еквіваленті іноземної валюти? Відповіді
на ці запитання — далі.

Виплата зарплати
в іноземній валюті
Насамперед слід зазначити, що праців
ники-нерезиденти можуть отримувати за
робітну плату у валюті, якщо це передбачено
в трудовому договорі (контракті). Підтвер
дження цього міститься в п. 5.1 Правил
використання готівкової іноземної валюти
на території України, затверджених постано
вою НБУ від 30.05.2007 р. № 200: юридичні
особи — резиденти та іноземні представ
ництва можуть використовувати готівко
ву іноземну валюту з поточних рахунків
для оплати праці, виплати премій і призів
працівникам-нерезидентам, які працюють
в Україні за контрактом.
Це виняток, і стосується він лише пра
цівників-нерезидентів. Назвемо це «пер
ший варіант». Працівникам-нерезидентам
можна виплачувати гривневий еквівалент
їх заробітної плати, що також визначається
умовами трудового договору (контракту).
Назвемо це «другий варіант».

Виплата зарплати в еквіваленті
іноземної валюти
Працівникам-резидентам заробітна плата
може бути зафіксована в іноземній валюті,
але виплачуватися має тільки у гривнях.
З цим погоджується і Міністерство соці
альної політики України, яке в листі від
22.08.2013 р. № 923/13/84-13 зазначило,
що якщо в колективному договорі розміри
заробітної плати встановлено у прив’язці до
іноземної валюти, а виплата здійснюється
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в гривні, то мають бути обумовлені вимоги
щодо перерахунку іноземної валюти в гривню відповідно до курсу НБУ, що діє на момент
нарахування заробітної плати. У такому
випадку сума заробітної плати на дату на
рахування може бути різною, залежно від
того, яким буде курс іноземної валюти на
цю дату (назвемо це «третій варіант»).
Але зафіксувати зарплату у валюті можна
й на дату її встановлення. У такому разі на
кожну дату нарахування сума заробітної
плати буде однаковою, незалежно від курсу
іноземної валюти на цю дату. Адже зарплата
«прив’язана» до курсу на дату її встановлення
(назвемо це «четвертий варіант»).
В обліку заробітну плату (чи у валюті, чи
з «прив’язкою» до валюти) буде відображено
в гривнях за офіційним курсом іноземної
валюти (п. 5 П(С)БО 21 «Вплив змін валют
них курсів»).
З метою оподаткування ПДФО доходи
в іноземній валюті також перераховуються
в гривні за офіційним курсом такої валюти.
Про це чітко вказано в п. 164.4 ПКУ: під час
нарахування (отримання) доходів, отрима
них у вигляді валютних цінностей або інших
активів, вартість яких виражена в іноземній
валюті або міжнародних розрахункових
одиницях, такі доходи перераховуються
в гривні за валютним курсом НБУ, що діє
на момент нарахування (отримання) таких
доходів.

Індексація зарплати (не) у валюті
У п. 2 Порядку № 1078 зазначено, що ін
дексації підлягають грошові доходи громадян,
одержані в гривнях на території України, які
не мають разового характеру.
Таким чином, якщо працівник-нерези
дент отримує зарплату на території України
в іноземній валюті, то вона не підлягає ін
дексації. Працівник-резидент отримувати
зарплату на території України в іноземній
валюті не може.
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Якщо працівники (і резидент, і нерези
дент) отримують зарплату в гривнях, але
з прив’язкою до іноземної валюти, така
зарплата підлягає індексації. Але на яких
умовах? Який місяць є базовим? Адже кож
ного разу на дату нарахування чи виплати
її гривневий еквівалент буде іншим. Чи слід
це розцінювати як зміну окладу з усіма на
слідками для цілей індексації?
Тільки у працівника-нерезидента зарплата
може бути встановлена в іноземній валюті,
а виплачуватися у гривнях за курсом на дату
нарахування чи виплати (другий варіант).
Тому її коливання через зміну курсу — це
«несправжнє» підвищення окладу.
Зміна окладу матиме місце, якщо оклад
у трудовому договорі (контракті) змінить
ся, наприклад, з 1000 на 1100 дол. США.
У такому випадку буде і новий базовий
місяць, і, можливо, фіксована індексація.
Суму підвищення у валюті (100 дол. США)
слід перевести в гривні і порівнювати із су
мою індексації. І в цьому ми погоджуємося
з думкою Міністерства соціальної політики
України, викладеною в листі від 15.07.2016 р.
№ 332/10/136-16.
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У працівників-резидентів зарплата не
може бути встановлена в іноземній валюті —
тільки в еквіваленті (на дату встановлення
чи на дату нарахування — третій і четвертий
варіанти).
Наприклад, підприємство хоче платити
працівнику оклад, еквівалентний 1000 дол.
США, але не хоче афішувати цього. Воно має
один варіант — кожного місяця видавати
наказ: встановити з 01.01.2016 р. оклад
20 000 грн (якщо курс іноземної валю
ти — 20 грн за 1 дол. США); встановити
з 01.03.2016 р. оклад 22 000 грн (якщо курс —
22 грн за 1 дол. США) тощо. А щоб не вида
вати накази кожного разу, можна один раз
зазначити: «Встановити посадовий оклад
у розмірі, що становить у гривнях суму, ек
вівалентну 1000 дол. США за курсом НБУ на
дату нарахування зарплати за другу половину
місяця». І це автоматично означатиме наяв
ність 12 наказів про розмір окладу на кожний
місяць. Тому вважаємо, що якщо заробітна
плата прив’язана до курсу іноземної валюти
на дату нарахування, має місце збільшення/
зменшення окладу з усіма наслідками, що
стосуються індексації.

Для довідки
Вимоги до змісту та порядок укладення
колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори. До умов
колективного договору відносяться, зокрема,
умови визначення та розміри заробітної плати
працівників. Беручи до уваги зазначене, саме
в колективному договорі обумовлюються розміри заробітної плати працівників, при цьому заробітна плата повинна виплачуватися
в гривнях.
У разі якщо в колективному договорі розміри заробітної плати встановлено в прив’язці

до іноземної валюти, а виплата здійснюється
в гривні, то, на нашу думку, повинні бути обумовлені вимоги щодо здійснення перерахунку
іноземної валюти в гривню відповідно до курсу
НБУ, що діє на момент нарахування заробітної
плати.
Витяг з листа Міністерства
соціальної політики України
від 22.08.2013 р. № 923/13/84-13
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Індексація зарплати
випереджаючим шляхом
Індексація доходів працівників у разі їх
підвищення випереджаючим шляхом надає
підприємству деякі переваги порівняно з її
індексацією без такого підвищення. Далі
з’ясуємо, в чому полягають переваги такого
способу.

Механізм індексації доходів
Індексація грошових доходів населення — це встановлений законами та іншими
нормативно-правовими актами України
механізм підвищення грошових доходів населення, який дає змогу частково або повністю
відшкодовувати подорожчання споживчих
товарів і послуг. Індексація є державною
соціальною гарантією, яка встановлюється
з метою підтримання купівельної спроможності громадян в умовах зростання цін. Простіше кажучи, індексація має компенсувати
підвищення цін через інфляцію.
Наприклад, коли йдеться про те, що інфляція за місяць становить 102 %, це означає,
що в цілому товари за цей місяць порівняно
з попереднім подорожчали на 2 %; якщо
в наступному місяці інфляція становить
101 % — на 1 %, а в цілому за два місяці — на
3 % (1,020 × 1,010 = 1,030 × 100 = 103,0 %).
Звичайно, схему формування індексу
споживчих цін (ІСЦ) подано спрощено.
Насправді ІСЦ визначається за переліком
певних товарів: ціна на одні може зрости на
10 %, на інші — на 2 %, а ціна на ще якісь
товари може й знизитися. Тобто ІСЦ — це
усереднений показник, який характеризує
зміни в часі загального рівня цін на товари
та послуги, які купує населення для споживання. Він є показником зміни вартості
фіксованого набору споживчих товарів та
послуг у поточному періоді порівняно з базовим (тобто в періоді часу, для якого значення
ІСЦ приймається за 1 або 100 %).
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Щоб компенсувати громадянам подорожчання товарів та послуг, запускається
механізм індексації. Підвищення грошових
доходів громадян у зв’язку з індексацією
здійснюється з першого числа місяця, що
настає за місяцем, в якому офіційно опуб
ліковано індекс споживчих цін (п. 11 Порядку № 1078).
Наприклад, якщо в січні індекс інфляції
становить 104 %, працівник отримає 4 % індексації в березні, оскільки індекс інфляції за
січень (104 %) буде опубліковано в лютому.
При цьому сума індексації нараховується на
частину грошового доходу, який дорівнює
прожитковому мінімуму, визначеному для
різних соціальних і демографічних груп
населення. Заробітна плата індексується
в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Розглянемо варіант, за якого доходи
громадян підвищуються випереджаючим
шляхом.

Індексація та підвищення доходів
випереджаючим шляхом
У п. 5 Порядку № 1078 передбачено механізм індексації грошових доходів працівників
у разі їх підвищення випереджаючим шляхом. Так, визначено, що в разі підвищення
грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного
рівня інфляції під час визначення розміру підвищення грошових доходів у зв’язку
з індексацією має враховуватись рівень
такого підвищення.
Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом здійснюється
з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс
споживчих цін, на підставі якого нарахована
сума індексації перевищить розмір підвищення грошових доходів випереджаючим
шляхом.
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Приклад обчислення суми індексації
в разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції наведено
в додатку 5 до Порядку № 1078 (див. с. 48). Не
повторюватимемо цей же приклад, а спробуємо по-іншому пояснити механізм індексації доходів працівників у разі підвищення їх грошових доходів випереджаючим
шляхом.
Кожного року перед складанням державного бюджету на наступний рік уряд
робить прогноз економічного та соціального
розвитку України на наступний рік та готує основні макропоказники економічного
й соціального розвитку України на кілька
наступних років1. Одним з показників цього
прогнозу є рівень інфляції.
1 Див. постанови КМУ про схвалення прогнозу еконо-

мічного та соціального розвитку України від 05.08.2015 р.
№ 558, від 01.07.2016 р. № 399.

Наприклад, на 2016 р. прогнозний рівень
інфляції становив 112 %. Це означає, що
якщо прогноз справдиться, індекс інфляції
в грудні 2016 р. наростаючим підсумком
з січня по грудень 2016 р. становитиме 12 %2.
На підприємстві з липня 2016 р. вирішено
підвищити заробітну плату працівнику випереджаючим шляхом. Обсяг підвищення
заробітної плати випереджаючим шляхом
визначено в сумі 50,00 грн. Індекс споживчих
цін з початку 2016 р. (за січень – червень)
становить 104,9 %, отже, до кінця року рівень
інфляції може підвищитись ще на 106,7 %
(112,0 ÷ 1,049). Як це виглядає практично,
наведено в прикладі 14.

Дата початку індексації
Зазвичай зарплату працівникам підви
щують з початку року. Та з огляду на мож
2 Фактично було 12,4 %.

ПРИКЛАД 14

Індексація доходів у разі їх підвищення випереджаючим шляхом
Посадовий оклад працівника до підвищення становив 4200,00 грн, а з 01.07.2016 р. —
4250,00 грн.
Для проведення подальшої індексації або чергового підвищення посадового окладу
індекс споживчих цін наростаючим підсумком має обчислюватися із серпня 2016 р.
Припускаємо, що значення індексу споживчих цін умовно до кінця 2016 р. становитиме:
— липень — 100,5 %;
— серпень — 100,9 %;
— вересень — 101,6 %;
— жовтень — 101,4 %;
— листопад — 101 %;
— грудень — 101,1 % (за липень – грудень — 106,7 %, за січень – грудень — 112 %).
Поріг індексації (103 %) буде перевищено з урахуванням індексу за жовтень, в якому
значення індексу споживчих цін становитиме 103,9 % (100,9 × 1,016 × 1,014).
У такому разі сума індексації — 60,45 грн (1550,00 × 3,9 ÷ 100). Право на індексацію
на величину приросту індексу споживчих цін 3,9 % (103,9 – 100) згідно з п. 11 Порядку
№ 1078 настане в грудні 2016 р.
Отже, якщо в грудні 2016 р. сума індексації перевищує суму підвищення заробітної плати,
визначену випереджаючим шляхом (60,45 грн), у грудні працівнику має бути виплачена
більша заробітна плата, а саме більша на суму індексації, визначену в розмірі 60,45 грн,
або здійснено чергове підвищення посадового окладу працівника випереджаючим шляхом.
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ливість індексації зарплати випереджаючими
темпами виникає запитання, чи можна почати індексувати зарплату випереджаючими
темпами посеред року чи з будь-якого місяця
року (наприклад, з 1 березня тощо)?
Порядок № 1078 не визначає конкретної дати, з якої мають підвищуватися грошові доходи громадян випереджаючим
шляхом.
Отже, рішення про підвищення заробітної
плати працівників випереджаючим шляхом

підприємства й організації, які перебувають
на госпрозрахунку, можуть приймати самостійно, зокрема і з 1 березня.

Зразок наказу
Порядок № 1078 не визначає чіткого
змісту наказу з питань індексації зарплати
працівників з урахуванням прогнозного
рівня інфляції. Приклад такого наказу наведено в додатку.

Додаток
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮБАВА»
НАКАЗ
30.11.2016

м. Київ

№ 113-ОД

Про індексацію грошових доходів
з урахуванням прогнозного рівня інфляції
Беручи до уваги п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, постанову КМУ «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки»
від 01.07.2016 р. № 399
НАКАЗУЮ:
1. У 2017 р. індексувати грошові доходи працівників відповідно до п. 5 Порядку
проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078, з урахуванням прогнозного рівня інфляції на 2017 р. — 8,1 %.
2. На виконання п. 1 цього наказу підвищити оклади (тарифні ставки) працівників додатково на 9 % понад рівень їх підвищення відповідно до законодавчих змін
в оплаті праці з 01.01.2017 р.
Директор

Крамаренко

О. М. Крамаренко
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
Які виплати працівникам мають
(не)постійний характер

завдання на певний строк, річну винагороду
за вислугу років.

Які складові заробітної плати належать до складових разового характеру? Які критерії віднесення виплат
по зарплаті до разових? Чи належать до
разових, зокрема, компенсаційні виплати
за надурочні роботи, за роботу у вихідні,
святкові (неробочі) дні, за нічні та вечірні
години роботи, доплати за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника, надбавки за виконання особливо
важливого завдання на певний строк, за
класність водіям автотранспортних засобів у разі оплати праці за відпрацьований
в якості водія час, винагорода за підсумками роботи за рік, річна винагорода за
вислугу років? Чи є справедливим твердження: до разових належать виплати
за надурочні роботи, за роботу у вихідні,
святкові (неробочі) дні, винагорода за
підсумками роботи за рік, річна винагорода за вислугу років? Чи можна вважати,
що всі виплати неразового характеру не
підлягають індексації?

Індексація доходів на власних
умовах

Чинне законодавство не містить
чіткого переліку постійних виплат.
Відповідно до Порядку № 1078 до
виплат, які не підлягають індексації, нале
жать виплати, які мають разовий характер,
зокрема: цільова разова матеріальна допо
мога, одноразова допомога в разі виходу на
пенсію, сума соціальних пільг, компенсації,
винагорода за підсумками роботи за рік.
Крім того, на нашу думку, до виплат,
які не мають постійного характеру, можна
віднести доплати за роботу у вихідні, свят
кові (неробочі) дні, доплати за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника,
надбавки за виконання особливо важливого

У разі встановлення в колективному договорі госпрозрахункового
підприємства правил підвищення
заробітної плати у зв’язку зі зростанням
рівня інфляції не нижче законодавчих норм
і норм Порядку № 1078 (з урахуванням
змін від 09.12.2015 р.) чи є правомірними
такі норми колективного договору:
• індексувати заробітну плату без обмеження розміром прожиткового мінімуму до всієї зарплати, що індексується;
• підвищувати тарифні ставки та оклади в разі перевищення (умовно) на 10 %
індексу споживчих цін для проведення
індексації, розрахованого наростаючим
підсумком з урахуванням суми індексації,
яка склалася на момент підвищення;
• не зменшувати суми індексації (або
зменшувати частково) на суму підвищення
тарифних ставок (окладів) і пов’язаних
з цим виплат?
Зазначені норми не є нижчими, ніж
норми, передбачені Законом № 1282
та Порядком № 1078. Тому, на нашу
думку, вони можуть включатися до колдо
говору госпрозрахункового підприємства
в разі підвищення зарплати у зв’язку з інф
ляцією.

Коли підвищувати
посадовий оклад
Коли краще підвищити посадовий
оклад за вакантною посадою: в мі
сяці прийняття на посаду працівни-
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ка (з 01.02.2017 р.) чи в січні 2017 р., коли
підвищують оклади всім працівникам?
Це питання підприємство вирішує
на власний розсуд. Тут не варто ви
користовувати категорії «краще» чи
«гірше», необхідно зважати на потреби та
можливості підприємства. Базовий місяць,
нагадаємо, змінюється в разі підвищення
окладу за посадою. У місяці підвищення
окладу зарплата не індексується.

Чи є підвищення зарплати
сумою індексації
До якої складової заробітної плати
належить первісне підвищення грошового доходу у нормах стосовно
підвищення грошових доходів населення
випереджаючим шляхом з урахуванням
прогнозованого рівня інфляції? Чи правомірно вважати таке підвищення не
тарифною частиною зарплати, а виплаченою випереджаючим шляхом сумою
індексації?
Суми виплат по індексації відповід
но до Інструкції зі статистики зар
плати належать до фонду додаткової
зарплати. Детальніше стосовно підвищення
грошових доходів населення випереджаючим
шляхом див. с. 17.

Індексація зарплати, яка
нараховується від виручки
 ідприємство оплачує роботу деП
яких працівників у відсотках від
виручки. Як у такому разі змінюється базовий місяць для цілей
індексації?
Пунктом 5 Порядку № 1078 перед
бачено, що працівникам підприємств
i організацій, які перебувають на госп
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розрахунку, підвищення заробітної плати
у зв’язку із зростанням рівня інфляції про
вадиться в порядку, визначеному в колдо
говорах, але не нижче норм, передбачених
Законом № 1282 та положеннями Порядку
№ 1078.
Тобто госпрозрахунковим підприємствам
та організаціям надано право самостійно
визначати умови проведення індексації
грошових доходів працівників в колектив
них договорах з урахуванням норм чинного
законодавства.

Індексація зарплати,
якщо за однаковою посадою
встановлено різні оклади
На посаді «Бухгалтер» працює п’ять
осіб, і кожна має різний оклад
(2 тис. грн, 3 тис. грн тощо). Тому
у штатному розписі є п’ять посад: «Бухгалтер» з окладом 2 тис. грн, «Бухгалтер»
з окладом 3 тис. грн і т. д. Від чого залежить визначення базового місяця — від
окладу новоприйнятого працівника? Адже
кадровики зауважують, що оскільки в таких працівників різні оклади, то й посади
вважаються різними, хоч і мають одну
й ту ж назву.
У такому разі відповідно до п. 5 По
рядку № 1078 госпрозрахункові під
приємства також можуть самостійно
визначати умови підвищення заробітної
плати в порядку, передбаченому в колек
тивних договорах, але не нижче норм, вста
новлених Законом № 1282 та положеннями
цього Порядку.

Як довго виплачувати фіксовану
суму індексації з 01.12.2015 р.
Як бути з фіксованою сумою індексації госпрозрахунковим підприємствам починаючи з 01.12.2015 р.?
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Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
підприємствам і організаціям, які пе
ребувають на госпрозрахунку, надано
право підвищувати заробітну плату у зв’язку
зі зростанням рівня інфляції в порядку, ви
значеному в колективних договорах, але не
нижче норм, зазначених у Законі № 1282 та
положеннях цього Порядку.
Також п. 5 Порядку № 1078 визначено, що
базовий період розрахунку індексу споживчих
цін для проведення індексації змінюється
тільки в разі підвищення тарифних ставок
(окладів). У місяці такого підвищення зна
чення індексу береться за одиницю або 100 %.
Індекс споживчих цін для проведення
подальшої індексації обчислюється з місяця,
наступного за місяцем підвищення тарифних
ставок (окладів).
Якщо на момент підвищення тарифної
ставки (окладу) працівник отримує суму
індексації за минулий період, то в місяці під
вищення сума індексації, а також фіксована
сума індексації зменшується на суму підви
щення заробітної плати. Сума індексації не
виплачується в разі підвищення заробітної
плати на суму, більшу ніж сума індексації.
У разі зростання заробітної плати за ра
хунок інших складових (доплат, надбавок,
премій) без підвищення тарифних ставок
(окладів), сума індексації не зменшується
на суму підвищення заробітної плати.
Крім того, Порядок № 1078 передбачає
механізм обчислення суми індексації в разі
підвищення грошових доходів випереджа
ючим шляхом з урахуванням прогнозного
рівня інфляції, приклад нарахування якої
наведено в додатку 5 до Порядку № 1078.
Такий механізм також можуть застосовувати
госпрозрахункові підприємства й організації.

Виплата фіксованої індексації
У грудні 2015 р. працівнику підвищили оклад. Сума підвищення не
перевищила суми можливої індек-
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сації, тому в грудні суму індексації визначили з урахуванням розміру підвищення
доходу та розрахували як різницю між
сумою індексації й розміром підвищення
доходу. Індексацію в розмірі такої різниці
виплачували працівникові в січні, лютому
тощо. Зараз на підприємстві проводиться
перевірка, і перевіряючий стверджує, що
підприємство мало виплатити цю різницю
тільки один раз у грудні, оскільки Порядок
№ 1078 вже не містить такого поняття, як
фіксована індексація. Це вірно?
У грудні 2015 р. на підставі п. 3 по
станови КМУ «Про упорядкування
структури заробітної плати, особли
вості проведення індексації та внесення
змін до деяких нормативно-правових актів»
від 09.12.2015 р. № 1013 було «обнулено»
індексацію тільки для бюджетних установ.
Для госпрозрахункових підприємств, якщо
в грудні відбулося підвищення посадових
окладів, і таке підвищення не перевищило
суми індексації, ця сума індексації мала бути
зменшена на суму підвищення зарплати.
У подальшому, якщо посадовий оклад не
підвищуватиметься, до цієї суми додавати
меться нова сума індексації, яка виникне
з урахуванням індексів, обчислених після
місяця підвищення посадових окладів.

Виплата фіксованої індексації
за неповного робочого часу
 рацівник працює неповний робоП
чий час і має отримати фіксовану
суму індексації. Її виплачувати пропорційно відпрацьованому часу?
Абзацом сьомим п. 4 Порядку № 1078
встановлено, що якщо особа працює
неповний робочий час, сума індек
сації визначається із розрахунку повного
робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому часу.

відповіді на запитання
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Фіксована індексація
під час переведення
За посадою, на яку переводять працівника, інші працівники отримують фіксовану індексацію. Чи
отримуватиме фіксовану індексацію переведений працівник?
Ні, фіксовану суму індексації пере
ведений працівник не отримуватиме,
але якщо є поточна індексація, то

новоприйнятому працівнику встановлю
ється базовий місяць такий же, як і іншим
працівникам за цією посадою, тобто місяць
підвищення окладів, і поточну індексацію
йому мають виплачувати. Але госпрозрахун
кові підприємства в колдоговорах можуть
самостійно вирішити питання щодо збере
ження фіксованої індексації до наступного
підвищення посадових окладів у разі пере
ведення працівників на інші посади. Для
новоприйнятих працівників немає підстав
для збереження фіксованої суми індексації.

ПРИКЛАД 15

Фіксована індексація під час переведення
За посадою А базовий місяць — квітень 2015 р. На цій посаді працювало два працівники, які отримували фіксовану індексацію в сумі 50,00 грн і поточну індексацію.
У травні 2016 р. один працівник звільнився в середині місяця. Йому фіксовану та поточну індексацію виплатили пропорційно відпрацьованому часу. Другий працює й отримав фіксовану індексацію повністю — 50,00 грн і поточну 53,65 грн (для базового квітня
2015 р. ІСЦ — 3,7 %).
За посадою Б базовий місяць — жовтень 2015 р. На цій посаді працював один працівник.
І він у квітні отримав фіксовану індексацію в сумі 40,00 грн і поточну — в сумі 29,00 грн
(для базового жовтня 2015 р. ІСЦ — 2,0 %). У травні працівника переводять з посади Б
на посаду А на місце звільненого працівника.
Під час переведення фіксовану (40,00 грн) і поточну (29,00 грн) індексацію працівник
втрачає в травні, бо в разі переведення і поточна, і фіксована індексації втрачаються
(підприємство їх не зберігає). За новою посадою він отримає лише поточну індексацію
в сумі 53,65 грн (для базового квітня 2015 р. ІСЦ — 3,7 %).
У червні за посадою Б для базового квітня 2015 р. ІСЦ — 9,7 %.
У червні «старий» працівник за посадою Б отримає фіксовану індексацію в сумі 50,00 грн
і поточну — 140,65 грн (1450,00 × 9,7 %).
Новий працівник (переведений) у червні отримає лише поточну індексацію в сумі
140,65 грн (1450,00 × 9,7 %).

Анулювання фіксованої індексації
Якщо працівника перевели з однієї
посади на іншу на одному підприємстві, то вся попередня індексація,
в т. ч. фіксована, анулюється і на новій

посаді нараховується по-новому виходячи
з нового базового місяця?
Так, збереження фіксованої індексації
на новому місці роботи не перед
бачено. Індексація на новому місці
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роботи обчислюється з місяця підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, на
яку переведено працівника.
Пунктом 102 Порядку № 1078 встановлено,
що для працівників, яких, зокрема, переведено
на іншу роботу на тому самому підприємстві,
в установі або організації, обчислення індексу
споживчих цін для проведення індексації
здійснюється з місяця, наступного за місяцем
підвищення тарифної ставки (окладу) за по
садою, яку займає працівник.
У той же час п. 5 Порядку № 1078 перед
бачено, що працівникам підприємств i орга
нізацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку із зрос
танням рівня інфляції провадиться в порядку,
визначеному в колективних договорах, але не
нижче норм, встановлених Законом України
«Про індексацію грошових доходів населен
ня» та положеннями Порядку № 1078. Це
означає, що госпрозрахункові підприємства
можуть прийняти рішення про збереження
за такими працівниками сум індексації, які
нараховувалися їм до переведення.

для проведення індексації розраховується
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку
займає працівник.
Отже, якщо працівника переведено на
нову посаду з окладом 4500 грн, то індекс
споживчих цін для проведення індексації
обчислюється з місяця, наступного за міся
цем, коли було встановлено цей оклад, тобто
з вересня 2015 р.
Питання збереження такому працівнику
фіксованої суми індексації вирішується під
приємством самостійно відповідно до п. 5
Порядку № 1078 у колдоговорі або іншому
документі, який регламентує питання оплати
праці на підприємстві.

Виникнення фіксованої індексації
в разі переведення

У п. 5 Порядку № 1078 встановлено,
що в разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного
довічного грошового утримання, стипендій,
виплат, що здійснюються відповідно до зако
нодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, значення індексу
споживчих цін у місяці, в якому відбувається
підвищення, приймається за 1 або 100 %.
Якщо розмір підвищення грошового дохо
ду не перевищує суми індексації, що склалася
в місяці підвищення доходу, сума індексації
в цьому місяці визначається з урахуванням
розміру підвищення доходу та розраховується
як різниця між сумою індексації та розміром
підвищення доходу.
У разі зростання заробітної плати за ра
хунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
не зменшується на розмір такого підвищення

За посадою А оклад становить
3000 грн, а за посадою Б — 4500 грн.
Для обох посад базовим місяцем
є серпень 2015 р. Працівник обіймав посаду А та отримував фіксовану й звичайну
індексацію. З 01.04.2016 р. його переводять
з посади А на посаду Б. Під час переведення він втрачає і звичайну, і фіксовану
індексацію. За новою посадою зарплата
індексується по-новому. Той факт, що за
новою посадою зарплата на 1500 грн вища,
не призводить до виникнення фіксованої
індексації?
Відповідно до п. 102 Порядку № 1078
для працівників, яких переведено на
інші посади, індекс споживчих цін

Обчислення фіксованої індексації
в січні 2017 р.
 кщо сума підвищення окладу в січЯ
ні 2017 р. не буде більшою, ніж фіксована індексація, як індексувати
в подальшому?
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заробітної плати. Якщо відбувається підви
щення тарифної ставки (окладу), у місяці
підвищення враховуються всі складові заро
бітної плати, які не мають разового характеру.
До чергового підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, до визначеної суми індексації
додається сума індексації, яка складається
внаслідок перевищення величини індексу
споживчих цін порогу індексації, зазначеного
в п. 11 Порядку № 1078.

Нарахування фіксованої індексації
в разі переведення на неповний
робочий час
Працівник до вересня 2014 р. працював повний робочий час і його
посадовий оклад становив 3200 грн.
З вересня 2015 р. він працює на 0,54 окладу.
Базовим місяцем для нарахування індексації до вересня 2015 р. є лютий 2011 р. Чи
правильно розраховано суму індексації:
• посадовий оклад за повного робочого
часу до 01.09.2015 р. — 5115,60 грн;
• посадовий оклад за неповного робочого часу з 01.09.2015 р. — 5787,60 грн;
• підвищення зарплати за повного
робочого часу — 672,00 грн;
• підвищення зарплати за неповного
робочого часу (0,54 окладу) — 362,88 грн.
Розмір індексації за умови, що базовим
місяцем є лютий 2011 р., становить:
• за повного робочого часу — 1103,78 грн;
• за неповного робочого часу (0,54 ок
ладу) — 596,04 грн.
Різниця між підвищенням заробітної плати
та сумою індексації становить: 596,04 –
– 362,88 = 233,16 грн. Чи вірно, що за період з вересня по грудень 2015 р. працівнику
було нараховано фіксовану індексацію
в розмірі 233,16 грн за місяць?
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Пунктом 4 Порядку № 1078 перед
бачено, що якщо особа працює не
повний робочий час, сума індексації
визначається із розрахунку повного робочого
часу, а виплачується пропорційно відпра
цьованому часу.
Отже, якщо у вересні 2015 р. відбулося
підвищення заробітної плати із розрахунку
повного окладу на 672,00 грн (5787,60 –
– 5115,60), то сума індексації у вересні, ви
значена як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати, мала
становити 431,78 грн (1103,78 – 672,00).
Враховуючи, що працівник працював
неповний робочий час (0,54 окладу), сума
його індексації з вересня по грудень 2015 р.
має становити 233,16 грн (431,78 × 0,54).
У разі підвищення заробітної плати
фіксована індексація зменшується
на суму підвищення. З 01.01.2016 р.
заробітна плата працівника збільшилася
на 51,90 грн:
• до 1 січня 2016 року за 0,54 окладу:
5787,60 ×0,54 = 3125,30 грн;
• з 1 січня 2016 року за 0,54 окладу:
5883,70 × 0,54 = 3177,20 грн.
Фіксована індексація з 01.01.2016 р. становить 233,16 – 51,90 = 181,26 грн за місяць.
Працівнику нараховано фіксовану індексацію за січень – лютий 2016 р. у сумі
181,26 грн за місяць. Вона виплачуватиметься до наступного підвищення заробітної плати. Чи правий працівник, якщо він
вважає, що йому потрібно нараховувати
індексацію за вересень – грудень 2015 р.
у розмірі 596,04 грн за місяць, за січень –
лютий 2016 р. — 616,87 грн за місяць?
Змінами, внесеними постановою КМУ
від 09.12.2015 р. № 1013 до Порядку
№ 1078, передбачено, що якщо роз
мір підвищення заробітної плати (в місяці
підвищення тарифних ставок (окладів))
не перевищує суми індексації, що склалась
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у місяці підвищення заробітної плати, сума
індексації в цьому місяці розраховується як
різниця між сумою індексації та розміром
підвищення заробітної плати.
Враховуючи зазначене, якщо працівнику
в січні 2016 р. підвищено посадовий оклад
і у зв’язку з цим заробітна плата в розра
хунку за місяць підвищилася на 96,10 грн,
то сума індексації, визначена у вересні
2015 р., має бути зменшена на суму підви
щення заробітної плати. Сума індексації
в січні 2016 р. має становити 181,27 грн
((431,78 – 96,10) × 0,54).
Визначена таким чином сума індексації
має нараховуватись до наступного підвищен
ня заробітної плати. Якщо індекс споживчих
цін, розрахований наростаючим підсумком
у період між підвищенням тарифних ста
вок (окладів), перевищить поріг індексації
(103 %), то до визначеної суми індексації
додаватиметься нова сума індексації.

Виплата фіксованої індексації
переведеному працівнику
Чи виплачувати працівникові в разі
переведення на іншу роботу, прий
няття на роботу, виходу з відпустки
для догляду за дитиною фіксовану суму
індексації за займаною посадою? Зокрема:
• якщо на аналогічних посадах працюють ще працівники й отримують фіксовану
індексацію?
• якщо на аналогічних посадах не працюють працівники, оскільки посада одна?
Чи мається на увазі, що лише з дати підвищення окладу за посадою ІСЦ визначається
наростаючим підсумком?
Відповідно до п. 102 Порядку № 1078
визначено, що для працівників, яких
переведено на іншу роботу на тому
самому підприємстві, в установі або органі
зації, а також переведено на роботу на інше
підприємство, в установу або організацію
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або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами
в організації виробництва і праці в разі про
довження такими працівниками роботи,
для новоприйнятих працівників, а також
для працівників, які використали відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та відпустку без збереження
заробітної плати, передбачені законодав
ством про відпустки, індекс споживчих цін
для проведення індексації обчислюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку
займає працівник.
Отже, індекс споживчих цін для про
ведення індексації для зазначених праців
ників обчислюється з місяця, наступного
за місяцем, в якому підвищено тарифну
ставку (оклад) за посадою, яку займає
працівник.
Наприклад, якщо працівника прийнято
на роботу в січні 2017 р., а підвищення по
садового окладу за його посадою відбулося
в жовтні 2016 р., то для цього працівника,
як і для інших працівників за такою ж по
садою, індекс споживчих цін обчислюєть
ся з листопада 2016 р. Індексація в такому
випадку для новоприйнятого працівника
в січні 2017 р. має становити 12,3 %, як
і в інших працівників, яким підвищено та
рифну ставку (оклад) у жовтні 2016 р. Якщо
інші працівники отримують ще фіксовану
суму індексації за попередній період (визна
чену до жовтня 2016 р.), то новоприйнятому
працівнику фіксована сума індексації не на
раховується.

Індексація доходів
новоприйнятих працівників
Посада існує із січня 2014 р. На неї
приймали та звільняли працівників,
нараховували їм індексацію тощо.
Із січня 2015 р. оклад змінився та виникла
фіксована сума індексації. Працівника,
який обіймав цю посаду, звільнили. Тепер
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на неї прийнято нового працівника. Як
індексувати його зарплату?
Пунктом 102 Порядку № 1078 пе
редбачено, що для новоприйнятих
працівників індекс споживчих цін
для проведення індексації обчислюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку
займає працівник. Тобто для всіх праців
ників, які обіймають однакову посаду, має
нараховуватись сума індексації від місяця
підвищення тарифної ставки (окладу).
Аналогічно розраховується індекс спо
живчих цін для працівників, яких прийнято
за переведенням, або працівників, які ви
йшли з відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку.
Звертаємо увагу на те, що п. 5 Порядку
№ 1078 підприємствам і організаціям, які
перебувають на госпрозрахунку, надано
право підвищувати заробітну плату у зв’язку
із зростанням рівня інфляції в порядку, ви
значеному в колективних договорах, але не
нижче норм, визначених Законом № 1282
та положеннями цього Порядку.

Індексація зарплати в разі
зайняття вакантної посади
У штатному розписі є посада бухгалтера, яка передбачає три штатні
одиниці, з яких одна — вакантна. На
цю вакантну посаду прийнято працівника.
Який місяць буде базовим у разі індексації
його заробітної плати?
Пунктом 102 Порядку № 1078 ви
значено, що для працівників, яких
переведено на іншу роботу на тому
самому підприємстві, в установі або органі
зації, а також переведено на роботу на інше
підприємство, в установу або організацію
або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами
в організації виробництва і праці в разі про
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довження такими працівниками роботи,
а також для новоприйнятих працівників,
індекс споживчих цін для проведення ін
дексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу) за посадою, яку займає працівник.
Отже, базовим місяцем у разі проведення
індексації заробітної плати працівника, якого
прийнято на вакантну посаду, є місяць підви
щення посадового окладу за цією посадою.

Індексація зарплати в разі
введення нової штатної одиниці
У штатному розписі є посада бухгалтера, яка передбачає три штатні
одиниці. За цією посадою вводять
нову штатну одиницю, яких відтепер буде
чотири. Який місяць вважати базовим для
нового працівника — місяць підвищення
окладу за посадою (тобто коли востаннє
піднімали оклад цим трьом працівникам)
чи місяць прийняття нового працівника?
Відповідно до п. 102 Порядку № 1078
базовим місяцем у разі проведення
індексації заробітної плати праців
ника є місяць підвищення посадового окладу
за посадою, на яку прийнято працівника.
На підставі п. 5 Порядку № 1078 госпрозра
хункові підприємства мають право самостійно
встановлювати механізм підвищення заробітної
плати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції
в порядку, визначеному в колективних догово
рах, але не нижче норм, передбачених Законом
№ 1282 та положеннями цього Порядку.

Індексація зарплати тимчасово
переведеного працівника
Як індексується зарплата працівника, переведеного тимчасово на
посаду з більшою оплатою? Який
період переведення вважається тимчасовим, а який постійним?
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Відповідно до ст. 33 КЗпП роботода
вець має право перевести працівника
строком до одного місяця на іншу
роботу, не обумовлену трудовим договором,
без його згоди, якщо вона не протипоказана
працівникові за станом здоров’я, лише для
відвернення або ліквідації наслідків стихій
ного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих
аварій, а також інших обставин, які ставлять
або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей, з оплатою
праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж
середній заробіток за попередньою роботою.
Переведення постійного характеру регу
люється ст. 32 КЗпП. Як вказано в п. 31 поста
нови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів»
від 06.11.1992 р. № 9, переведенням на іншу
роботу вважається доручення працівникові
роботи, що не відповідає спеціальності,
кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим
договором. Як правило, переведення пра
цівника на іншу роботу (посаду) є зміною
істотних умов праці, про що працівник має
бути попереджений за два місяці.
Основна відмінність тимчасового пере
ведення від постійного — строк. У наказі
про тимчасове переведення обов’язково має
зазначатися дата припинення переведення,
тобто інший наказ про переведення праців
ника на посаду, яку він обіймав, видаватися
не буде.
Вважаємо, що індексація провадитиметь
ся за основним місцем роботи працівника,
і в разі тимчасового переведення базовий
місяць не змінюватиметься.

Індексація зарплати працівника,
переведеного на новостворену
посаду
 кщо працівника перевели на ноЯ
востворену посаду, але зарплата
не змінювалась, базовим місяцем
буде місяць переведення?
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Для працівників, яких переведено
на іншу роботу на тому самому під
приємстві, в установі або організа
ції, а також переведено на роботу на інше
підприємство, в установу або організацію
або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами
в організації виробництва і праці в разі про
довження такими працівниками роботи,
для новоприйнятих працівників, а також
для працівників, які використали відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та відпустку без збережен
ня заробітної плати, передбачені Законом
про відпустки, індекс споживчих цін для
проведення індексації обчислюватиметься
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку
обіймає працівник (п. 102 Порядку № 1078).

Дата початку індексації
для новоприйнятого працівника
 кщо працівника прийнято на
Я
роботу 01.02.2016 р., індексацію
йому не розраховувати, поки не
підвищиться оклад?
Для працівників:
• яких переведено на іншу роботу
на тому самому підприємстві, в уста
нові або організації;
• яких переведено на роботу на інше
підприємство, в установу або організацію
або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами
в організації праці та в разі продовження
такими працівниками роботи;
• новоприйнятих;
• які використали відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
та відпустку без збереження заробітної плати,
передбачені законодавством про відпустки,
індекс споживчих цін для проведення
індексації обчислюється з місяця, наступно
го за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу) за посадою, яку займає працівник.

Спецвипуск №1/2017

У цьому випадку йдеться про останнє
підвищення тарифної ставки (окладу)
за посадою, яку обіймає працівник. Якщо
на підприємстві розмір окладів збільшують
усім працівникам одночасно, то й доходи працівника, який вийшов на робо
ту після відпустки для догляду за дитиною, прийнятого на роботу за переведен
ням чи новоприйнятого, індексуватимуть
однаково.
Тобто не потрібно очікувати підвищення
окладу, а потім розраховувати індексацію.
Слід обчислювати індексацію працівнику,
якого прийняли 01.02.2016 р., з місяця, на
ступного за місяцем підвищення тарифної
ставки (окладу) за посадою, яку обіймає
працівник.

Визначення базового місяця
в разі введення нової посади
У штатному розписі з 01.12.2013 р.
є посада продавця. Оклад за посадою змінювався 01.12.2016 р.
А 20.12.2016 р. додано нову штатну одиницю за цією посадою та з 21.12.2016 р.
на неї прийнято працівника. Яка дата
вважається датою початку базового
періоду індексації: 01.12.2016 р. чи
01.12.2013 р.?
Відповідно до п. 102 Порядку № 1078
базовим місяцем у разі проведення
індексації заробітної плати ново
прийнятого працівника є місяць підвищення
посадового окладу за посадою (01.12.2016 р.),
на яку його прийнято.
На підставі п. 5 Порядку № 1078 госп
розрахункові підприємства мають право
самостійно встановлювати механізм під
вищення заробітної плати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції в порядку, визна
ченому в колективних договорах, але не
нижче норм, передбачених положеннями
цього Порядку.

відповіді на запитання

Індексація зарплати в разі
переведення працівника
в середині місяця
Працівника перевели 15 березня
з посади А на посаду Б. За посадою
А оклад востаннє підвищувався
у вересні 2015 р., за посадою Б — у лютому
2016 р. (базові місяці вересень і лютий).
Як розрахувати індексацію такому працівнику, якщо переведення відбулося
в середині місяця? Як діяти, якщо йому було
встановлено фіксовану суму індексації?
Якщо працівника в березні 2016 р.
переводять з посади А на посаду Б,
то базовим місяцем вважатиметься
місяць підвищення посадового окладу за
посадою Б, тобто лютий 2016 р.
Якщо за посадою А працівник отримував
фіксовану суму індексації, то відповідно до
Порядку № 1078 її збереження не передбаче
но, вона втрачається. Але госпрозрахункові
підприємства в колдоговорах можуть перед
бачати такі моменти, у т. ч. збереження суми
індексації.
У той же час у разі збереження окремим
працівникам фіксованої суми індексації
втрачається забезпечення єдиного підходу
під час проведення індексації. Можуть ви
никнути ситуації, коли за однаковою посадою
нараховуються різні суми індексації.
Отже, якщо переведення відбулося в се
редині місяця, то розрахунок виконується
пропорційно відпрацьованому часу за по
переднім та новим місцем роботи.

Індексація зарплати працівника,
переведеного із (не)підвищенням
зарплати
Працівника прийняли на роботу
за переведенням з іншого підприємства. У такого працівника всі попередні суми індексації, в т. ч. фіксованої,
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анулюються, і на новому місці роботи
індексація нараховується по-новому виходячи з нового базового місяця?
Так, індексація на новому місці роботи
має обчислюватися з місяця підви
щення тарифної ставки (окладу) за
посадою, на яку прийнято працівника за
переведенням.
Пунктом 102 Порядку № 1078 встановле
но, що для працівників, яких переведено на
іншу роботу на тому самому підприємстві,
в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в уста
нову або організацію або в іншу місцевість та
у зв’язку із змінами в організації виробни
цтва та праці в разі продовження такими
працівниками роботи, для новоприйнятих
працівників, а також для працівників, які
використали відпустку для догляду за дити
ною до досягнення нею трирічного віку та
відпустку без збереження заробітної плати,
передбачені законодавством про відпустки,
індекс споживчих цін для проведення індек
сації обчислюється з місяця, наступного за
місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник.
За посадою «Заступник директора»
оклад становить 4000 грн, базовий
місяць — серпень 2015 р. У березні 2016 р. працівник за цією посадою
отримав 50,99 грн звичайної індексації
(1378 × 3,7 %). За посадою «Директор»
оклад — 5000 грн, базовий місяць — серпень 2015 р. У березні працівник за цією
посадою отримав 50,99 грн звичайної
індексації (1378 × 3,7 %). З 1 квітня працівника переводять на посаду директора
і одночасно збільшують оклад до 5001 грн
(тобто лише на 1 грн). За цією посадою
укладається контракт, і новий оклад буде
вказано в контракті. Отже, квітень є новим
базовим місяцем, і розрахунок ІСЦ розпочинаємо з травня 2016 р.?

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Так, якщо у квітні працівника пере
вели на посаду директора і одночасно
за нею збільшено посадовий оклад на
1 грн, то базовим місяцем вважатиметься
квітень, і розрахунок ІСЦ розпочинаємо
з травня.
Пунктом 102 Порядку № 1078 встанов
лено, що для працівників, яких, зокрема,
переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або орга
нізації, обчислення індексу споживчих цін
для проведення індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку
займає працівник.
Працівника переводять у зв’язку
з виробничою необхідністю на
іншу посаду на невизначений термін. Це може бути два тижні, може бути
й два місяці (не більше двох місяців). Як
індексувати його зарплату?
Чи зберігається фіксована сума індексації працівнику, переведеному у 2016 р.
з одного структурного підрозділу до іншого
без зміни назви посади (професії) і окладу
(тарифної ставки)? Наприклад: «Перевести Петрова В. В., слюсаря чергового та
з ремонту устаткування ІV розряду ремонтно-монтажного управління, з 01.02.2016 р.
в гірничо-транспортне виробництво слюсарем черговим та з ремонту устаткування
ІV розряду без зміни тарифної ставки».
Чи зберігається фіксована сума індексації працівнику, переведеному у 2016 р.
з одного структурного підрозділу до іншого без зміни назви посади (професії),
але зі зменшенням окладу (тарифної ставки)? Наприклад: «Перевести Іванову А. В.,
кур’єра ремонтно-монтажного управління
(оклад 1530 грн), з 24.03.2016 р. до служби
соціального розвитку кур’єром з окладом
1500 грн».
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Відповідно до п. 102 Порядку № 1078
в разі переведення працівника на
іншу посаду обчислення індексу спо
живчих цін має здійснюватись з місяця, на
ступного за місяцем підвищення посадових
окладів (тарифних ставок) за посадою, на
яку переведено працівника. Збереження
фіксованої суми індексації за попереднім
місцем роботи Порядком № 1078 не перед
бачено.
Разом з тим п. 5 Порядку № 1078 перед
бачено, що працівникам підприємств i орга
нізацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку із
зростанням рівня інфляції провадиться в
порядку, визначеному в колективних до
говорах, але не нижче норм, визначених
Законом № 1282 та положеннями цього
Порядку. Тобто госпрозрахунковим під
приємствам та організаціям надано право
визначати умови проведення індексації в
колективних договорах з урахуванням норм
чинного законодавства.
Чи зберігається фіксована сума індексації під час підвищення кваліфікаційної категорії чи розряду в межах такої посади (професії)? Наприклад: «Перевести Іванова К. П., інженера І категорії
(оклад 4000 грн) служби головного механіка,
з 10.04.2016 р. інженером провідним служби
головного механіка з окладом 4300 грн».
Відповідно до п. 102 Порядку № 1078
передбачено, що в разі переведення
працівника на іншу посаду обчислення
індексу споживчих цін має здійснюватися з
місяця, наступного за місяцем підвищення
посадових окладів (тарифних ставок) за по
садою, на яку переведено працівника.
Якщо працівнику індивідуально підвищу
ється категорія і у зв’язку з цим підвищується
посадовий оклад, але при цьому на підпри
ємстві посадові оклади не переглядаються,
то обчислення індексу споживчих цін має
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здійснюватись з місяця, наступного за місяцем підвищення посадового окладу за поса
дою, яку обіймає працівник. Тобто базовий
місяць не змінюється.
 01.10.2015 р. працівника перевеЗ
ли на іншу посаду зі збільшенням
зарплати. Для нього базовий місяць
визначається по-старому?
До грудня 2015 р. базовий місяць
визначається відповідно до тих норм
Порядку № 1078, які були чинні до
грудня 2015 р. З грудня 2015 р. слід здійсни
ти перерахунок суми індексації й базовим
місяцем визначити місяць підвищення по
садового окладу за посадою, яку обіймає
працівник.
З грудня 2015 р. запроваджено єдині умо
ви нарахування сум індексації з тією метою,
щоб у працівників, які обіймають однакові
посади, була однакова індексація. При цьо
му, керуючись положенням п. 5 Порядку
№ 1078, госпрозрахунковим підприємствам
надано право самостійно визначати умови
проведення індексації, але не нижче рівня,
передбаченого згаданим Порядком.
Отже, підприємство у колдоговорі може
вказати, наприклад, про збереження суми
індексації або зафіксувати її розмір до на
ступного підвищення посадових окладів
(тарифних ставок), щоб потім вирівнюва
ти суми індексації, з тим щоб ці суми були
однаковими для працівників залежно від
підвищення зарплати, а не від того, коли
було прийнято (переведено) працівника або
відбулося підвищення доплат та надбавок.

Індексація зарплати після
відпустки для догляду за дитиною
Жінка працювала, отримувала фіксовану індексацію й у квітні 2013 р.
пішла у відпустку для догляду за
дитиною, яка закінчується в травні 2016 р.
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Оклад за її посадою востаннє підвищувався
в грудні 2015 р. Отже, у такої працівниці
базовим місяцем буде грудень 2015 р., ІСЦ із
січня 2016 р. визначаємо по-новому, а право на фіксовану індексацію вона втрачає?
Так, після виходу працівниці на ро
боту після відпустки для догляду за
дитиною індекс споживчих цін об
числюється з місяця підвищення тарифної
ставки (окладу) за посадою, яку вона обій
мала. Якщо підвищення тарифних ставок
(окладів) відбулося в грудні 2015 р., то право
на індексацію виникає в червні 2016 р. на
5,1 % (для небюджетної сфери).
Для працівників бюджетної сфери підви
щення посадових окладів відбулося в грудні
2015 р. та в травні 2016 р. За період із січня
по квітень 2016 р. право на індексацію не
відбулося, оскільки індекс споживчих цін
за цей час не перевищив порогу індексації
(103 %). Враховуючи підвищення посадових
окладів (тарифних ставок) у травні 2016 р.,
значення індексу споживчих цін у цьому
місяці прийнято за 100 %. Отже, для прове
дення подальшої індексації ІСЦ обчислюється
починаючи з червня 2016 р.

Індексація зарплати
демобілізованого працівника

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

У разі підвищення тарифних ставок (окла
дів), пенсій або щомісячного довічного гро
шового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих
цін у місяці, в якому відбувається підви
щення, приймається за 1 або 100 %. Індекс
споживчих цін для проведення подальшої
індексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення зазначених грошових
доходів населення.
Отже, після виходу працівника на роботу
після демобілізації індекс споживчих цін
має обчислюватися з місяця, наступного за
місяцем підвищення тарифної ставки (окла
ду) за посадою, яку він обіймає. Якщо сума
підвищення заробітної плати (підвищення
посадового окладу з урахуванням надбавок,
доплат та премій, які не мають разового
характеру) не перевищила суми індексації,
яка мала нараховуватись у грудні 2015 р., то
сума індексації розраховується як різниця
між сумою індексації та сумою підвищення
заробітної плати. Тобто працівнику сума
індексації (фіксована індексація) у грудні
2015 р. мала бути зменшена на суму підви
щення заробітної плати.

Індексація зарплати працівника,
який довго хворіє

Працівник був мобілізований у квітні 2014 р. До цього отримував фіксовану індексацію. Демобілізувався
і вийшов на роботу в травні 2016 р. Оклад
за його посадою підвищувався в грудні
2015 р. Як індексувати його зарплату? Він
втрачає право на фіксовану індексацію,
яку отримував до цього?

Працівник перебував на лікарняному понад два місяці. Під час періоду
його непрацездатності на підприємстві підвищувалися посадові оклади.
Як індексувати зарплату працівника після
виходу на роботу? Він втрачає право на фіксовану індексацію, яку отримував до цього?

Під час проходження служби за пра
цівником зберігалося місце роботи
(посада) та середній заробіток, який
не підлягає індексації. У період служби його
посадовий оклад може збільшуватися.

Під час тимчасової непрацездатності
за працівником зберігається місце
роботи (посада) та середній заробіток
і виплачується допомога по тимчасовій не
працездатності, яка не підлягає індексації.
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Якщо особа працює неповний робочий
час, сума індексації визначається із розра
хунку повного робочого часу, а виплачується
пропорційно відпрацьованому часу (п. 4
Порядку № 1078). І в місяцях початку та
закінчення тимчасової непрацездатності
працівник отримує індексацію пропорційно
відпрацьованому часу.
Якщо під час тимчасової непрацездатності
посадовий оклад збільшується, це призводить
до зміни базового місяця. Адже в разі підви
щення тарифних ставок (окладів), пенсій або
щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються
відповідно до законодавства про загально
обов’язкове державне соціальне страхування,
значення індексу споживчих цін у місяці,
в якому відбувається підвищення, приймається
за 1 або 100 %. Індекс споживчих цін для про
ведення подальшої індексації обчислюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
зазначених грошових доходів населення.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(підвищення посадового окладу (тарифної
ставки) з урахуванням доплат, надбавок та
премій, які не мають разового характеру)
не перевищує суми індексації, яка мала
виплачуватись працівнику в місяці підви
щення, то сума індексації (фіксована сума
індексації) зменшується на суму підвищення
заробітної плати.
Отже, після виходу працівника на роботу
він має отримувати новий посадовий оклад
та суму індексації, зменшену на суму підви
щення заробітної плати.

років за медичним висновком, коли заробітна плата не зберігається, чи будь-яка
відпустка без збереження зарплати?

Індексація зарплати після
відпустки без збереження
зарплати

Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
у разі підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного
довічного грошового утримання, стипендій,
виплат, що здійснюються відповідно до зако
нодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, значення індексу
споживчих цін у місяці, в якому відбувається
підвищення, приймається за 1 або 100 %.

У п. 102 Порядку № 1078 під відпусткою без збереження заробітної
плати мається на увазі відпустка
жінкам, які перебувають у відпустці для
догляду за дитиною від трьох до шести

У п. 102 Порядку № 1078 йдеться про
будь-яку відпустку без збереження
зарплати. ІСЦ для проведення ін
дексації має обчислюватися з місяця, на
ступного за місяцем підвищення тарифних
ставок (окладів).
У разі підвищення тарифних ставок (окла
дів), пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, стипендій, виплат,
що здійснюються відповідно до законодав
ства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, значення індексу
споживчих цін у місяці, в якому відбувається
підвищення, приймається за 1 або 100 %.
Індекс споживчих цін для проведення по
дальшої індексації обчислюється з місяця,
наступного за місяцем підвищення зазна
чених грошових доходів населення (п. 5
Порядку № 1078).

Індексація в разі
об’єднання посад
На підприємстві були посади «Головний касир» і «Касир». Зараз їх
хочуть об’єднати в одну посаду
«Касир-контролер». Відповідно працівники, які працювали на посадах «Головний
касир» і «Касир», працюватимуть на посаді «Касир-контролер». Чи змінюється
базовий місяць?
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Отже, базовим місяцем вважається місяць,
в якому відбувається підвищення посадових
окладів працівників.
Разом з тим п. 5 Порядку № 1078 перед
бачено, що працівникам підприємств і орга
нізацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку зі
зростанням рівня інфляції проводиться в по
рядку, визначеному в колективних договорах,
але не нижче норм, встановлених Законом
№ 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Враховуючи зазначене, підприємство
може самостійно визначити умови проведен
ня індексації в колективному договорі або
іншому документі, який встановлює умови
оплати праці на підприємстві.

Індексація за умови зміни
розміру премії
Підприємство щомісяця виплачує
премію у відсотках від окладу за
попередній місяць. Розмір премії — до 30 % окладу і залежить від виконання плану, тому в кожного працівника
і кожного місяця вона різна. Бувають
місяці, коли премія не виплачується.
У травні підвищили оклади, виникає
новий базовий місяць і так звана фіксована індексація (підвищення зарплати
менше суми можливої індексації). Через
різні розміри премії частина працівників
втратила індексацію, частина отримала її
в меншому розмірі тощо. Як індексувати
доходи працівників, якщо розмір премії
змінюється?
Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
якщо розмір підвищення грошового
доходу не перевищує суми індексації,
що склалась у місяці підвищення доходу,
сума індексації в цьому місяці визначається
з урахуванням розміру підвищення доходу
і розраховується як різниця між сумою ін
дексації та розміром підвищення доходу.
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У разі зростання заробітної плати за ра
хунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
не зменшується на розмір підвищення за
робітної плати. У місяці, коли відбуваєть
ся підвищення тарифної ставки (окладу),
у разі порівняння суми індексації та суми
підвищення заробітної плати враховуються
всі складові заробітної плати, які не мають
разового характеру.
Разом з тим з метою забезпечення од
накових умов визначення суми індексації
в місяці підвищення тарифних ставок (окла
дів) з урахуванням розмірів премій, керу
ючись положенням п. 5 Порядку № 1078,
підприємства та організації, які перебувають
на госпрозрахунку, у колективних договорах
або інших документах можуть самостійно
визначити умови врахування розміру пре
мій у місяці підвищення тарифних ставок
(окладів).

Індексація зарплати
працівника-студента
Працівник працює неповний робочий час (поєднання неповного
робочого дня та неповного робочого
тижня) і одночасно навчається на денній
формі навчання та отримує стипендію. Як
індексувати його зарплату?
Абзацом дев’ятим п. 4 Порядку
№ 1078 встановлено, що якщо осо
ба працює та отримує інший грошо
вий дохід, насамперед індексується оплата
праці. Якщо така особа працює і одночасно
навчається за денною формою навчання
або з відривом від виробництва в клінічній
ординатурі, аспірантурі та докторантурі,
передусім індексується стипендія.
З огляду на це встановлено, що стипенді
атам із числа учнів професійно-технічних,
студентів вищих навчальних закладів,
клінічних ординаторів, аспірантів, а також

Спецвипуск №1/2017

докторантів, які навчаються за денною
формою навчання або з відривом від ви
робництва і одночасно працюють, на їх ви
могу професійно-технічні та вищі навчальні
заклади видають довідку про розмір і строк
призначення стипендії. На підставі цієї до
відки заробітна плата таких стипендіатів
індексується за місцем роботи в межах
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії (п. 8 Порядку
№ 1078). Якщо особа працює неповний
робочий час, сума індексації визначаєть
ся із розрахунку повного робочого часу,
а виплачується пропорційно відпрацьованому часу (п. 4 Порядку № 1078).

Індексація зарплати
за неповного робочого часу
Працівник працює неповний робочий час — поєднання неповного
робочого дня та неповного робочого тижня. Як індексувати його заробітну плату: пропорційно дням чи годинам
роботи?
Абзацом сьомим п. 4 Порядку № 1078
встановлено, що якщо особа працює
неповний робочий час, сума індек
сації визначається із розрахунку повного
робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому часу. У такому випадку слід
суму індексації за повний місяць розділити
на кількість робочих днів у місяці та помно
жити результат на кількість відпрацьованих
працівником днів.

Зміна базового місяця в разі
підвищення категорії
У викладача зріс оклад за рахунок
підвищення категорії, педагогічного звання та педагогічного навантаження. Чи змінюється базовий місяць?
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Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
у разі підвищення тарифної ставки
(окладу) в місяці підвищення врахо
вуються всі складові заробітної плати, які не
мають разового характеру.
Значення індексу споживчих цін у місяці
підвищення тарифних ставок (окладів)
приймається за 1 або 100 %. Індекс спо
живчих цін для проведення подальшої ін
дексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифних ставок
(окладів).
Сума індексації в місяці підвищення та
рифних ставок (окладів) не нараховується,
якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу працівника.
Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суми індексації, що скла
лась у місяці підвищення тарифних ставок
(окладів), сума індексації в цьому місяці
розраховується як різниця між сумою ін
дексації та розміром підвищення заробітної
плати.
У разі зростання заробітної плати за ра
хунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
не зменшується на розмір підвищення за
робітної плати.
Враховуючи зазначене, якщо за посадою,
яку обіймає працівник, тарифну ставку
(оклад) не підвищено, а відбувається лише
зростання тарифної ставки (окладу) ін
дивідуально за рахунок підвищення категорії, педагогічного звання та педагогічного навантаження, то в такому випадку обчислення індексу для проведення
індексації має здійснюватися з місяця,
наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник (у бюджетній сфері обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснювалося із зміною мі
німальної зарплати).
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Індексація після закінчення
випробування
Працівника було прийнято на роботу з 01.07.2016 р. із встановленням
йому випробувального терміну.
Згідно зі штатним розписом оклад за посадою, на яку його прийнято, становить
7000 грн, і востаннє він підвищувався
з 01.05.2016 р. Але наказом працівнику
на час випробування встановлено оклад
5000 грн. Працівник пройшов випробування, з 01.10.2016 р. він працюватиме
постійно, і розмір його окладу з 1 жовтня
відповідатиме штатному розпису, тобто
дорівнюватиме 7000 грн. Яким є базовий
місяць?
Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
значення індексу споживчих цін прий
мається за 1 або 100 % у місяці, в якому
відбувається підвищення тарифних ставок
(окладів). Індекс споживчих цін для прове
дення подальшої індексації обчислюється з
місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифних ставок (окладів) за посадою.
Сума індексації в місяці підвищення та
рифних ставок (окладів) не нараховується,
якщо розмір підвищення грошового доходу
перевищує суму індексації, що склалась у мі
сяці підвищення тарифних ставок (окладів).
Порядок не передбачає механізму ви
значення базового місяця в разі проведен
ня індексації, якщо працівника прийнято
з випробувальним терміном.
Враховуючи зазначене, а також те, що
підвищення посадового окладу згідно зі
штатним розписом за посадою відбулося
з 01.05.2016 р., то й для працівника, якого
прийнято з випробувальним терміном, індекс
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для проведення індексації має обчислюватися
з червня 2016 р., тобто з наступного місяця
після підвищення посадового окладу за по
садою, на яку прийнято працівника.

Індексація зарплати у зв’язку
з підвищенням «мінімалки»
Як індексувати зарплату за січень
2017 р., якщо оклад працівника становитиме 3200 грн, але він працюватиме неповний робочий час (0,5 окладу)
і надалі отримуватиме 1600 грн?
Щоб працівник отримував 1600,00 грн
при окладі 3200,00 грн, він має пра
цювати неповний робочий час —
20 годин на тиждень із 40-ка (0,5 окладу).
І у штатному розписі його оклад має бути
зазначений як «3200,00», а кількість пра
цівників — «0,5».
Таким чином, відбувається підвищення
окладу з 1600,00 грн у грудні 2016 р. до
3200,00 грн у січні 2017 р. на 1600,00 грн.
Базовий місяць для цілей індексації зарпла
ти змінюється, якщо відбулося підвищення
окладу (п. 5 Порядку № 1078).
Отже, змінюється базовий місяць — сі
чень 2017 р. стає базовим, у січні зарплата
не індексується, обчислення ІСЦ для цілей
індексації розпочинається з лютого 2017 р.
Якщо особа працює неповний робочий
час, сума індексації визначається із роз
рахунку повного робочого часу, а випла
чується пропорційно відпрацьованому
часу (п. 4 Порядку № 1078). Припускаємо,
що якщо працівник у грудні 2016 р. отриму
вав фіксовану індексацію, то підвищення
окладу на 1600,00 грн швидше за все її
«перекриє».
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. № 1078
ПОРЯДОК
проведення індексації грошових доходів населення

1. Цей Порядок визначає правила обчислення індексу споживчих цін для проведення
індексації та сум індексації грошових доходів
населення і поширюється на підприємства,
установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на
фізичних осіб, що використовують працю
найманих працівників.
11. 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.
Індексація грошових доходів населення
проводиться в разі, коли величина індексу
споживчих цін перевищила поріг індексації,
який встановлюється в розмірі 103 %.
Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за
звітним, публікується в офіційних періодичних
виданнях.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення
провадиться наростаючим підсумком починаючи з березня 2003 р. — місяця опублікування
Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про індексацію грошових доходів населення» від 6 лютого 2003 р. № 491-IV.
Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем,
у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений в абзаці другому
цього пункту.
Приклад обчислення індексу споживчих цін
для проведення індексації наведено в додатку 1.

2. Індексації підлягають грошові доходи
громадян, одержані в гривнях на території
України, які не мають разового характеру:
— пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги,
пенсії за особливі заслуги перед Україною та
інших доплат, установлених законодавством),
крім тих, які зазначені у пункті 3 цього Порядку;
— стипендії;
— оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому
виразі, яка включає оплату праці за виконану
роботу згідно з тарифними ставками (окладами)
і відрядними розцінками, доплати, надбавки,
премії, гарантійні та компенсаційні виплати,
передбачені законодавством, а також інші
компенсаційні виплати, що мають постійний
характер;
— грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу,
посадових осіб митної служби;
— розмір аліментів, визначений судом
у твердій грошовій сумі;
— суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (допомога
по безробіттю, матеріальна допомога у період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, щомісячна
грошова сума, що компенсує відповідну частину
втраченого заробітку потерпілого внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на
необхідний догляд за потерпілим), щомісячна

37

38

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

страхова виплата особам, які перебували на
утриманні потерпілого внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного
захворювання, страхова виплата дитині, яка
народилась інвалідом внаслідок травмування
на виробництві або професійного захворювання
її матері під час вагітності);
— абзац восьмий пункту 2 виключено;
— суми відшкодування шкоди, заподіяної
працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди
в разі втрати годувальника.
3. До об’єктів індексації, визначених у пункті 2, не відносяться, зокрема:
— доходи громадян від здачі в оренду майна,
від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного
господарства, підприємницької діяльності, яка
є для громадян джерелом грошових доходів
від власності;
— виплати, які обчислюються із середньої
заробітної плати;
— одноразова виплата допомоги по безро
біттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога в разі
стійкої втрати професійної працездатності
або смерті потерпілого внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного
захворювання;
— допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини,
допомога на поховання;
— цільова разова матеріальна допомога,
одноразова допомога при виході на пенсію,
суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, визначених пунктом 2 цього Порядку),
винагорода за підсумками роботи за рік тощо;
— соціальні виплати, які визначаються
залежно від прожиткового мінімуму (пенсії,
обчислені з урахуванням абзацу першого
частини першої статті 28 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки
та інші доплати до пенсії, які визначаються
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залежно від прожиткового мінімуму; тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину або місце
проживання їх невідоме; мінімальний розмір
допомоги по безробіттю; державна соціальна
допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; державна соціальна допомога особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам
і державна соціальна допомога на догляд; щомісячна грошова допомога малозабезпеченій
особі, яка проживає разом з інвалідом I чи
II групи внаслідок психічного розладу, який
за висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за ним; компенсаційна
виплата, що призначається непрацюючим
фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують
постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що
обслуговуються соціальними службами);
— державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей, які
перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога
по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
4. Індексації підлягають грошові доходи
населення в межах прожиткового мінімуму,
встановленого для відповідних соціальних
і демографічних груп населення.
У межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, індексуються
оплата праці (грошове забезпечення), розмір
аліментів, визначений судом у твердій грошовій
сумі, допомога по безробіттю та матеріальна
допомога в період професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації
безробітного, що надаються залежно від страхового стажу у відсотках середньої заробітної
плати, стипендії.
У межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,
індексуються пенсії (з урахуванням надбавок,
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доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат),
щомісячне довічне грошове утримання, що
виплачуються замість пенсії, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину
втраченого заробітку потерпілого внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат
на необхідний догляд за потерпілим), щомі
сячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, суми відшкодування
шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я, а також
суми, що виплачуються особам, які мають
право на відшкодування шкоди в разі втрати
годувальника.
У межах прожиткового мінімуму, встанов
леного для дітей (залежно від віку), індексується
страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві
або професійного захворювання її матері під
час вагітності.
Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, встановлений для
відповідних соціальних і демографічних груп
населення, індексації не підлягає.
Сума індексації грошових доходів громадян
визначається як результат множення грошового
доходу, що підлягає індексації, на величину
приросту індексу споживчих цін, поділений
на 100 %.
У разі коли особа працює неповний робочий
час, сума індексації визначається із розрахунку
повного робочого часу, а виплачується пропор
ційно відпрацьованому часу.
У разі несвоєчасної виплати сум індексації
грошових доходів громадян провадиться їх
компенсація відповідно до законодавства.
У разі коли особа працює та отримує інший
грошовий дохід, в першу чергу індексується
оплата праці. Якщо така особа працює й одночасно навчається за денною формою навчання
або з відривом від виробництва в клінічній ор-
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динатурі, аспірантурі й докторантурі, в першу
чергу індексується стипендія.
У разі коли потерпілий внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання (або особа, яка отримує страхові
виплати в разі втрати годувальника) одночасно із щомісячною страховою виплатою
отримує стипендію, в першу чергу індексується
стипендія.
Індексація щомісячної страхової виплати проводиться на підставі виданої з місця навчання
довідки, в якій зазначається розмір стипендії,
проіндексована сума стипендії та сума індексації. На підставі зазначеної довідки проводиться індексація щомісячної страхової виплати
в межах суми, що не перевищує прожитковий
мінімум, встановлений для працездатних осіб,
з урахуванням отриманої стипендії.
Пенсії у зв’язку з втратою годувальника
на дітей індексуються окремо, незалежно від
розміру інших доходів (крім оплати праці).
У разі коли дитина працює, в першу чергу
індексується оплата праці.
Якщо період між припиненням і продов
женням виплати пенсії у зв’язку з втратою
годувальника та поновленням виплати пенсії
по інвалідності становить більше місяця, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації розпочинається
з місяця продовження (поновлення) виплати
пенсії із збереженням суми індексації, нарахованої на момент припинення виплати пенсії, за
умови, що в зазначений період не відбулося
підвищення розміру пенсії. Якщо період між
припиненням і продовженням (поновленням)
виплати зазначених пенсій становить менше
місяця, індексація проводиться відповідно до
цього Порядку.
Приклад обчислення суми індексації грошових доходів громадян наведено в додатку 2.
5. У разі підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих цін
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у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %.
Обчислення індексу споживчих цін для
проведення подальшої індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
зазначених грошових доходів населення.
Сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного
довічного грошового утримання, стипендій,
виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, не нараховується, якщо
розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці
підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового доходу
не перевищує суму індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу, сума індексації
в цьому місяці визначається з урахуванням
розміру підвищення доходу й розраховується
як різниця між сумою індексації та розміром
підвищення доходу.
У разі зростання заробітної плати за рахунок
інших її складових без підвищення тарифних
ставок (окладів) сума індексації не зменшується
на розмір підвищення заробітної плати. У разі
коли відбувається підвищення тарифної ставки
(окладу), у місяці підвищення враховуються
всі складові заробітної плати, які не мають
разового характеру.
До чергового підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного довічного
грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, до визначеної суми індексації
додається сума індексації, яка складається
внаслідок перевищення величини індексу
споживчих цін порогу індексації, зазначеного
у пункті 11 цього Порядку.
Приклади проведення індексації грошових
доходів громадян у разі їх підвищення наведено
в додатку 4.
У разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням
прогнозного рівня інфляції під час визначення
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розміру підвищення грошових доходів у зв’язку
з індексацією враховується рівень такого підвищення.
Нарахування сум індексації або проведення
чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом здійснюється з першого
числа місяця, що настає за місяцем, в якому
офіційно опубліковано індекс споживчих цін,
на підставі якого нарахована сума індексації
перевищить розмір підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом.
Приклад обчислення суми індексації в разі
підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного
рівня інфляції наведено в додатку 5.
У разі коли індекс споживчих цін для проведення індексації, розрахований наростаючим
підсумком, перевищив 10 %, Кабінет Міністрів
України приймає рішення про підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної
сфери, органам державної влади, місцевого
самоврядування, прокуратури та інших органів
з урахуванням суми індексації, яка складається
на момент підвищення.
Працівникам підприємств i організацій, які
перебувають на госпрозрахунку, підвищення
заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня
інфляції провадиться в порядку, визначеному
в колективних договорах, але не нижче норм,
визначених Законом України «Про індексацію
грошових доходів населення» та положень
цього Порядку.
6. Виплата сум індексації грошових доходів
здійснюється за рахунок джерел, з яких провадяться відповідні грошові виплати населенню:
1) підприємства, установи та організації
підвищують розміри оплати праці у зв’язку
з індексацією за рахунок власних коштів;
2) підприємства, установи та організації,
що фінансуються чи дотуються з державного
бюджету, підвищують розміри оплати праці
(грошового забезпечення) у зв’язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів
державного бюджету;
3) об’єднання громадян підвищують розміри
оплати праці за рахунок власних коштів;
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4) індексація пенсій, страхових виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, щомісячного довічного грошового
утримання, що виплачується замість пенсії,
інших видів соціальної допомоги провадиться
відповідно за рахунок Пенсійного фонду, фондів
загальнообов’язкового державного соціального
страхування та коштів державного бюджету;
5) підпункт 5 пункту 6 виключено;
6) індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких
вони сплачуються;
7) індексація розміру аліментів, визначеного
судом у твердій грошовій сумі, проводиться за
рахунок коштів платника аліментів.
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.
У разі коли грошовий дохід формується
з різних джерел і цим Порядком не встановлено
черговість його індексації, сума додаткового
доходу від індексації виплачується за рахунок
кожного джерела пропорційно його частині
в загальному доході.
Проведення індексації грошових доходів
населення здійснюється в межах фінансових
ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів
загальнообов’язкового державного соціального
страхування на відповідний рік.
7. Особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця
роботи про розмір доходу, що підлягає індексації,
та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи
за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, з урахуванням отриманої
заробітної плати за основним місцем роботи.
Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної оплати
праці поза основним місцем роботи, та доходи
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громадян, що працюють за договорами цивільно-правового характеру.
8. Стипендіатам із числа учнів професійнотехнічних, студентів вищих навчальних закладів,
клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів,
які навчаються за денною формою навчання
або з відривом від виробництва і одночасно
працюють, на їх вимогу професійно-технічні та
вищі навчальні заклади видають довідку про
розмір і строк призначення стипендії, на підставі
якої проводиться індексація заробітної плати
за місцем роботи таких стипендіатів у межах
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, з урахуванням одержаної
проіндексованої стипендії.
9. Працюючим пенсіонерам у першу чергу
індексується сума оплати праці. Індексація пенсії,
щомісячного довічного грошового утримання,
що виплачується замість пенсії, проводиться
після індексації суми оплати праці на підставі
виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій
зазначається розмір його оплати праці, проіндексована її сума та сума індексації.
У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не
повинен перевищувати прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатної особи.
Підприємства, установи та організації
зобов’язані у двотижневий строк після проведення індексації оплати праці подавати
органам, які призначають і виплачують пенсію,
інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексовану її суму та
суму індексації. На підставі поданої інформації
органи, які призначають і виплачують пенсію,
державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячне
довічне грошове утримання, що виплачуються
замість пенсії, здійснюють перерахунок сум
індексації пенсій, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам, щомісячного довічного грошового
утримання, що виплачуються замість пенсії.
У разі звільнення пенсіонера з роботи власник або уповноважений ним орган подає відпо-
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відну довідку органу, який призначає й виплачує пенсію, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам,
щомісячне довічне грошове утримання, що
виплачуються замість пенсії, для проведення
індексації зазначених виплат згідно з цим
Порядком.
Після звільнення пенсіонера з роботи обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації пенсії здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
його пенсії.
У разі працевлаштування пенсіонера на
строк, що не перевищує місяця, або за період
виконання ним робіт, пов’язаних з організацією
та проведенням виборів Президента України,
народних депутатів України, місцевих виборів,
всеукраїнського референдуму, індексація пенсії
проводиться як непрацюючому пенсіонерові,
без урахування оплати праці.
Пенсіонерам та потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (членам їх сімей),
які постійно проживають за межами України,
індексація пенсії та щомісячних страхових
виплат (з урахуванням виплат на необхідний
догляд за потерпілим) проводиться відповідно
до укладених міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
Приклад обчислення суми індексації доходу працюючого пенсіонера наведено в додатку 3.
10. У разі коли потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання одночасно із щомісячною
грошовою сумою, що компенсує відповідну
частину втраченого заробітку, виплачується
пенсія, в першу чергу індексується щомісячна
грошова сума.
Якщо особам, які перебували на утриманні
потерпілого внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання,
одночасно із щомісячною страховою виплатою
виплачується пенсія, в першу чергу індексується
сума щомісячної страхової виплати.
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Індексація пенсій у випадках, зазначених
у першому і другому абзацах цього пункту,
провадиться органами Пенсійного фонду на
підставі довідок відділень виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, в яких зазначається сума призначеної
страхової виплати, проіндексована її сума та
сума індексації.
Загальний дохід, який підлягає індексації,
для зазначених в цьому пункті осіб (крім дітей) не повинен перевищувати прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, для дітей — прожиткового
мінімуму, встановленого для дітей залежно
від віку.
Працюючому потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання в першу чергу індексується сума
оплати праці. Підприємства, установи та організації зобов’язані у двотижневий строк після
проведення індексації оплати праці подавати
відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
інформацію про розмір оплати праці працюючого потерпілого, проіндексовану її суму та суму
індексації. Відділення виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
на підставі поданої інформації здійснюють
перерахунок сум індексації щомісячної грошової суми, що компенсує відповідну частину
втраченого заробітку. Якщо особа, зазначена
в цьому абзаці, отримує пенсію, вона індексується в останню чергу. Загальний дохід цієї
особи, який підлягає індексації, не повинен
перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
У разі звільнення з роботи потерпілого
внаслідок нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання або в разі,
коли відбулася перерва у здійсненні страхових
виплат (не більше трьох років), а потім виплати поновилися, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації
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щомісячних страхових виплат здійснюється
з місяця, що настає за місяцем підвищення його
щомісячної страхової виплати (з урахуванням
виплат на необхідний догляд за потерпілим).
У разі коли в потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання одночасно із щомісячною страховою виплатою виникає право на допомогу
по безробіттю, в першу чергу індексується
щомісячна страхова виплата, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку,
а потім проводиться індексація допомоги по
безробіттю.
У разі коли потерпілий внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання (або особа, яка отримує страхові
виплати у разі втрати годувальника) одночасно
із щомісячною страховою виплатою отримує інший грошовий дохід (крім оплати праці,
стипендії та виплат на необхідний догляд за
потерпілим), який є об’єктом індексації, і відбувається підвищення розміру такого грошового
доходу, сума індексації щомісячної страхової
виплати не зменшується на розмір підвищення
доходу. При цьому в разі підвищення щомісячної
страхової виплати сума індексації визначається
відповідно до пункту 5 цього Порядку.
Щомісячні страхові виплати дітям, які втратили годувальника, індексуються в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дітей
(залежно від віку).
101. Обчислення індексу споживчих цін
для проведення індексації пенсій особам, які
набули право на її призначення, щомісячного
довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії, здійснюється починаючи
з місяця, в якому їх призначено.
У разі коли в результаті перерахунку пенсій
за рішеннями судів, які набрали законної сили,
виплати перерахованих сум до пенсії фактично
не здійснені й строки їх виплати не визначені,
місяць, в якому значення індексу споживчих цін
було прийнято за 1 або 100%, для визначення
індексації пенсії не змінюється.
Обчислення індексу споживчих цін для
проведення індексації матеріального забез-
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печення безробітних здійснюється з місяця,
в якому розпочата відповідна виплата.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі
коли особа не отримувала стипендії або втратила право на її призначення, а в подальшому
стипендія їй була знову або вперше призначена
(за результатами наступного семестрового
контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, виникненням
підстав для призначення соціальної стипендії,
поновленням на навчання тощо), обчислення
індексу споживчих цін здійснюється з місяця
призначення стипендії.
У разі переведення з іншого навчального закладу студента, який не втрачав права
на отримання стипендії, обчислення індексу
споживчих цін для проведення індексації цієї
стипендії здійснюється починаючи з місяця,
в якому її призначено в навчальному закладі
до переведення.
У разі збільшення учням і студентам за
результатами семестрового контролю розміру
ординарної (звичайної) академічної стипендії
або соціальної стипендії як таким, що мають
10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою або середній бал успішності «5» за п’ятибальною шкалою оцінювання,
а також призначення інших академічних стипендій за результатами навчання, розміри та
порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами (стипендії
Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, іменні стипендії), обчислення індексу споживчих цін для індексації
стипендії продовжує здійснюватись з місяця
призначення розміру ординарної (звичайної)
академічної стипендії або соціальної стипендії.
102. Для працівників, яких переведено на
іншу роботу на тому самому підприємстві,
в установі або організації, а також переведено
на роботу на інше підприємство, в установу або
організацію або в іншу місцевість та у зв’язку
зі змінами в організації виробництва і праці
в разі продовження такими працівниками
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роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та відпустку без збереження
заробітної плати, передбачені законодавством
про відпустки, обчислення індексу споживчих
цін для проведення індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу), за посадою, яку
займає працівник.
103. Пункт 103 виключено.
104. Обчислення індексу споживчих цін
для проведення 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 «Про внесення змін до деяких законів України щодо
індексації розміру аліментів, визначеного судом

у твердій грошовій сумі» від 17 травня 2016 р.
№ 1368-VIII.
При цьому розмір аліментів, визначений
судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою
індексації не повинен перевищувати 50 % грошового доходу платника аліментів.
11. Додаткові витрати, пов’язані з індексацією
грошових доходів громадян, відображаються
у складі витрат, до яких відносяться виплати,
що індексуються.
12. За рішенням органів місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного
місцевого бюджету може провадитися індексація грошових доходів населення з урахуванням регіонального індексу споживчих цін,
якщо він не нижчий, ніж у цілому по Україні, та
в межах регіонального прожиткового мінімуму,
встановленого для відповідних соціальних
і демографічних груп населення.
13. Спори з питань індексації грошових доходів підлягають розгляду в судовому порядку.
14. Роз’яснення щодо застосування цього
Порядку надає Мінсоцполітики.
Додаток 1
до Порядку

ПРИКЛАД
обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації
  

Індекс споживчих цін, відсотків
для визначення
до попереднього місяця
порогу індексації
(за даними Держкомстату)1

2003 рік
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень

  
101,5
100,8
100,7
101,4
100,6
100,1
98,6
99,8
100,3

1 Індекси споживчих цін умовні.

  
  
  
100,7
102,1
100,6
100,7
99,3
99,1
99,4

Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації, відсотків

  
  
  
  
  
  
2,1
2,1
2,1
2,1
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Індекс споживчих цін, відсотків
для визначення
до попереднього місяця
порогу індексації
(за даними Держкомстату)1

Жовтень
Листопад
Грудень
2004 рік
Січень
Лютий

100,3
100,4
101,4
  

Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації, відсотків

99,7
100,1
101,5

2,1
2,1
2,1

  

  

100,8
101

100,8
101,8

1. Індекс споживчих цін для визначення порогу індексації обчислюється шляхом множення
місячних індексів споживчих цін починаючи
з березня 2003 р. — місяця опублікування Закону України від 6 лютого 2003 р. № 491-IV.
Розрахунок індексу споживчих цін:
— за березень – квітень — 102,1 = 1,007 ×
× 1,014 × 100.
Починаючи з травня індекс споживчих
цін для визначення наступного перевищення
порогу індексації для проведення подальшої

2,1
3,6

індексації обчислюється наростаючим підсумком;
— за травень – грудень — 101,5 = 1,006 ×
× 1,001 × 0,986 × 0,998 × 1,003 × 1,003 × 1,004 ×
× 1,014 × 100.
2. Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації становить:
— у червні 2003 р. – січні 2004 р. — 2,1 % =
= 102,1 – 100;
— у лютому 2004 р. — 3,6 % = 1,021 × 1,015 ×
× 100 – 100.

Додаток 2
до Порядку

ПРИКЛАД
обчислення суми індексації грошових доходів населення
Показники

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Грошовий дохід за місяць
Частина доходу, яка підлягає
індексації в межах прожиткового
мінімуму, встановленого для
працездатних осіб
Величина індексу споживчих цін
Величина приросту індексу
споживчих цін (рядок 3 – 100 %)
Сума індексації грошового доходу
(рядок 2 × 2,1 ÷ 100)
Грошовий дохід разом із сумою
індексації (рядок 1 + рядок 5)

Варіанти

Одиниця
виміру

Номер
рядка

I

II

гривень
—

1
2

350
350

650
365

відсотків
—

3
4

102,1
2,1

102,1
2,1

гривень

5

7,35

7,67

—

6

357,35

657,67
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Додаток 3
до Порядку
ПРИКЛАД
обчислення суми індексації грошових доходів працюючих пенсіонерів
Показники

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Одиниця
виміру

Заробітна плата
гривень
Пенсія
—
Величина індексу споживчих цін
відсотків
Величина приросту індексу споживчих
—
цін (рядок 3 – 100 %)
Індексація заробітної плати за місцем
  
роботи
заробітна плата, що підлягає індексації
гривень
в межах прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб
сума індексації заробітної плати
—
(рядок 5 × рядок 4 ÷ 100)
заробітна плата разом із сумою
—
індексації (рядок 1 + рядок 6)
Індексація пенсії
  
розмір пенсії, що підлягає індексації
—
сума індексації пенсії
—
(рядок 8 × рядок 4 ÷ 100)
розмір пенсії до виплати
—
(рядок 2 + рядок 9)

Варіанти

Номер
рядка

I

II

III

1
2
3
4

300
90
102,1
2,1

650
90
102,1
2,1

250
90
102,1
2,1

  

  

  

  

5

300

365

250

6

6,30

7,67

5,25

7

306,30

657,67

255,25

  

  

  

  

8
9

65
1,37

-

90
1,89

10

91,37

90

91,89

Додаток 4
до Порядку
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1013)
ПРИКЛАДИ
проведення індексації грошових доходів населення у разі їх підвищення
Приклад 1
Заробітна плата працівника з урахуванням
індексації в грудні 2015 р. становить 1994,7 гривні, з них:
— 1500 гривень — посадовий оклад;
— 494,7 гривні — індексація, яка розрахо
вана з урахуванням величини індексу споживчих цін 35,9 %, виходячи з прожиткового

мінімуму для працездатних осіб — 1378 гривень
(1378 × 35,9 ÷ 100 = 494,7).
При цьому у грудні 2015 р. відбувається
підвищення посадового окладу працівника на
500 гривень.
Посадовий оклад працівника після підвищення становить 2000 гривень (1500 +
+ 500).
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У зв’язку з тим, що розмір підвищення посадового окладу у грудні (500 гривень) перевищив
суму індексації, яка склалась у зазначеному
місяці (494,7 гривні), сума індексації у місяці
підвищення не нараховується.
Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін здійснюється
з січня 2016 р.

У зв’язку з тим, що сума підвищення заробітної плати у травні (120 гривень) перевищує
суму індексації, яка склалась у зазначеному
місяці (72,5 гривні), у травні 2016 р. сума індексації не нараховується.
Для проведення подальшої індексації індекс
споживчих цін розраховується наростаючим
підсумком з червня 2016 р.

Приклад 2
Після підвищення заробітної плати у грудні
2015 р. наступне підвищення відбувається
в травні 2016 р.
Величина приросту індексу споживчих цін,
розрахована з січня 2016 р., у травні 2016 р.
становить 5 %.
Посадовий оклад працівника до підвищення
становить 2000 гривень. Крім того, у травні
працівник отримує індексацію 72,5 гривні, яка
розрахована з урахуванням величини індексу
споживчих цін 5 %, виходячи з умовного прожиткового мінімуму для працездатних осіб
у травні — 1450 гривень (1450 × 5 ÷ 100 = 72,5).
Також працівник отримує премію у розмірі 20 % посадового окладу, яка становить
400 гривень (2000 × 20 ÷ 100).
Усього заробітна плата до підвищення становить 2400 гривень (2000 + 400), а з урахуванням
індексації — 2472,5 гривні (2000 + 72,5 + 400).
Посадовий оклад підвищується на 100 гривень і становить 2100 гривень (2000 + 100), відповідно зростає розмір премії, який становить
420 гривень (2100 × 20 ÷ 100).
У зв’язку з підвищенням посадового окладу
під час порівняння суми підвищення заробітної
плати та суми індексації повинні враховуватися
всі складові заробітної плати, які не мають
разового характеру виплати.
З урахуванням суми підвищення посадового
окладу та розміру премії заробітна плата після
підвищення становить 2520 гривень (2100 + 420).
Отже, сума підвищення заробітної плати у
травні становить 120 гривень (2520 – 2400).

Приклад 3
Підвищення посадового окладу відбулося
в грудні 2015 р.
Заробітна плата працівника в грудні 2015 р.
становить 2400 гривень, з них:
— 2000 гривень — посадовий оклад;
— 400 гривень (20 % посадового окладу
(2000 × 20 ÷ 100) — премія.
Наступне підвищення посадового окладу
передбачається здійснити в грудні 2016 р.
Для проведення індексації індекс споживчих
цін розраховується наростаючим підсумком із
січня 2016 р.
При цьому у вересні 2016 р. індекс споживчих
цін перевищує 10 % і становить 10,5 %.
Абзацом 11 пункту 5 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення передбачено, що в разі, коли індекс споживчих
цін для проведення індексації, розрахований
наростаючим підсумком, перевищив 10 %,
Кабінет Міністрів України приймає рішення
про підвищення тарифних ставок (окладів)
працівникам бюджетної сфери, органам державної влади, місцевого самоврядування,
прокуратури та інших органів з урахуванням
суми індексації, яка складається на момент
підвищення.
Враховуючи, що індекс споживчих цін
у вересні 2016 р. перевищив 10 %, здійсню
ється підвищення заробітної плати з урахуванням надбавок, доплат та премій з тим,
щоб підвищення заробітної плати перевищило
суму індексації, що склалась на момент підвищення.
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Додаток 5
до Порядку
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1013)

ПРИКЛАД
обчислення суми індексації у разі підвищення грошових доходів населення
випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції
Обчислення суми індексації здійснюється на прикладі розрахунку заробітної
плати.
Індексація щодо інших грошових доходів
проводиться в такому самому порядку.
Заробітна плата в грудні 2015 р. становить
2000 гривень.
Підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного
рівня інфляції здійснюється починаючи з 1 січня
2016 р. При цьому обсяг підвищення заробітної плати з урахуванням попередньої суми
індексації (у разі її нарахування) повинен
перевищувати таку суму індексації.
Обсяг підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом у січні 2016 р. визначено
в сумі 50 гривень.

Таким чином, загальний дохід працівника за січень 2016 р. становить 2050 гривень
(2000 + 50).
Для визначення індексу споживчих цін
з метою проведення подальшої індексації або
здійснення чергового підвищення заробітної
плати випереджаючим шляхом починаючи
з лютого 2016 р. здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком
та суми індексації.
Обчислення здійснюється до перевищення
нарахованої суми індексації розміру підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом
у січні 2016 р. (50 гривень).
Індексація визначається виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, що становить 1378 гривень.

Обчислення індексу споживчих цін та індексації
Індекс споживчих цін, відсотків
до попереднього
місяця за даними для визначення
Держстату
суми індексації
(дані умовні)

2016 рік
січень
лютий
березень
квітень
травень

101,1
101,6
102,3

Величина приросту
індексу споживчих цін
для визначення суми
індексації, відсотків

Сума
індексації, гривень

1,6
(1,016 × 100 – 100)
3,9
(1,016 × 1,023 × 100 – 100)

22,05
(1378 × 1,6 ÷ 100)
53,74
(1378 × 3,9 ÷ 100)

місяць
підвищення
доходу
101,6
102,3
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З урахуванням індексу споживчих цін за
березень 2016 р., на підставі якого нарахована
сума індексації (53,74 гривні) перевищує розмір
підвищення заробітної плати (50 гривень), починаючи з травня 2016 р. відновлюється індексація заробітної плати в межах прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб,
на величину приросту індексу споживчих цін
(3,9 %) або здійснюється чергове підвищення
заробітної плати працівників випереджаючим
шляхом, яке повинне перевищити суму індексації в травні 2016 р. (53,74 гривні).

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

У разі відновлення індексації розмір заробітної плати за травень 2016 р. разом із сумою
індексації повинен становити 2053,74 гривні
(2000 + 53,74). Тобто працівникові виплачується більша за величиною заробітна плата за
травень 2016 р., а саме на величину індексації
(53,74 гривні) замість підвищення заробітної
плати випереджаючим шляхом (50 гривень).
Подальша індексація повинна проводитись
із застосуванням індексів, визначених згідно
з Порядком проведення індексації грошових
доходів населення.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 04.02.2016 р. № 1584/0/14-16/18
Щодо індексації грошових доходів з 01.12.2015 р.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» індексація грошових доходів населення проводиться
в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх
рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та
бюджетів інших фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування на відповідний рік.
На виконання п. 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України
на 2015 рік», яким передбачено затвердження
особливого порядку проведення індексації,
а також з метою упорядкування структури
заробітної плати та удосконалення чинного
механізму індексації було прийнято постанову
КМУ «Про упорядкування структури заробітної
плати, особливості проведення індексації та
внесення змін до деяких нормативно-правових
актів» від 09.12.2015 р. № 1013.
Зазначеною постановою передбачено
з 01.12.2015 р. підвищення на 10 % посадових окладів працівників бюджетної сфери, на
25 % — органів державної влади.
Відповідно до п. 3 цієї постанови міністри,
керівники інших центральних органів виконавчої
влади, голови обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації
та інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих
бюджетів та власних коштів мали вжити заходів для підвищення з 01.12.2015 р. розмірів
посадових окладів (тарифних ставок, ставок
заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені
цілі всі виплати, пов’язані із сумою індексації,
Заступник Міністра

які склались у грудні 2015 р., з тим, щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати в сумарному виразі для кожного працівника в грудні 2015 р. перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити в грудні
2015 р.
Абзацом другим п. 3 вищезазначеної постанови передбачено, що для проведення подальшої індексації заробітної плати обчислення індексу споживчих цін починається з січня 2016 р.
відповідно до Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(із змінами, зокрема, внесеними постановою
КМУ від 09.12.2015 р. № 1013).
Крім того, змінами, внесеними до Порядку
проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078, запроваджено єдиний
підхід до нарахування сум індексації залежно
від зростання тарифних ставок (окладів).
Право на індексацію відбудеться, коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, який відповідно до ст. 4 Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення»
з урахуванням змін, внесених Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII із
січня 2016 р. становить 103 %.
Разом з тим зазначаємо, що з метою недопущення зниження грошового доходу працівника є доцільним вживати заходи щодо
підвищення заробітної плати за рахунок підвищення доплат, надбавок та премій у межах
фонду оплати праці.
В. Ярошенко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 15.02.2016 р. № 52/10/136-16
Про застосування постанови КМУ від 09.12.2015 р. № 1013
Департамент стратегічного планування та
аналізу розглянув звернення <...> щодо застосування постанови КМУ від 09.12.2015 р.
№ 1013 і повідомляє.
Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону
України «Про Державний бюджет України на
2015 рік» установлено, що КМУ затверджується особливий порядок проведення індексації
грошових доходів населення в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету
Пенсійного фонду України та бюджетів інших
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування на 2015 р.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення»
проведення індексації грошових доходів населення здійснюється в межах фінансових
ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів
загальнообов’язкового державного соціального
страхування на відповідний рік.
Враховуючи зазначене, прийнята постанова
КМУ «Про упорядкування структури заробітної
плати, особливості проведення індексації та
внесення змін до деяких нормативно-правових
актів» від 09.12.2015 р. № 1013.
Пунктом 3 цієї постанови передбачено,
що міністри, керівники інших центральних
органів виконавчої влади, голови обласних
державних адміністрацій, Київської міської
державної адміністрації та інших державних
органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних
коштів мали вжити заходів для підвищення
з 1 грудня 2015 р. розмірів посадових окладів
(тарифних ставок, ставок заробітної плати),
перегляду розмірів надбавок, доплат, премій,
спрямувавши на зазначені цілі всі виплати,
Директор Департаменту стратегічного
планування та аналізу

пов’язані із сумою індексації, яка склалась
у грудні 2015 р., з тим, щоб розмір підвищення
всіх складових заробітної плати в сумарному
виразі для кожного працівника в грудні 2015 р.
перевищив суму індексації, яку йому повинні
були виплатити в грудні 2015 р.
Отже, в грудні 2015 р. підвищення заробітної
плати мало бути здійснено з урахуванням усіх
складових заробітної плати, тобто не тільки
з урахуванням підвищення тарифних ставок
(окладів), а також з урахуванням доплат, надбавок та премій, з тим, щоб сума підвищення
заробітної плати перевищила суму індексації,
яка склалась у грудні 2015 р.
Абзацом другим п. 3 вищезазначеної постанови передбачено, що для проведення подальшої індексації заробітної плати обчислення індексу споживчих цін починається із січня 2016 р.
відповідно до Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078
(із змінами, зокрема, внесеними постановою
КМУ від 09.12.2015 р. № 1013).
Право на індексацію у 2016 р. відбудеться,
коли індекс споживчих цін перевищить поріг
індексації, який відповідно до ст. 4 Закону
України «Про індексацію грошових доходів
населення» з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» від 24.12.2015 р.
№ 911-VIII із січня 2016 р. становить 103 %.
Разом з тим зазначаємо, що з метою недопущення зниження грошового доходу працівника є доцільним у 2016 р. вживати заходи
щодо підвищення заробітної плати за рахунок підвищення розмірів (встановлення) доплат, надбавок та премій у межах фонду
оплати праці.
О. Крентовська

51

52

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

Журнал ЗАРАБОТНА ПЛАТА

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17.02.2016 р. № 2262/0/14-16/10
Щодо індексації грошових доходів у 2016 р.
Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону
України «Про Державний бюджет України
на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII установлено, що КМУ на 2015 р. затверджується
особливий порядок проведення індексації
грошових доходів населення в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету
Пенсійного фонду України та бюджетів інших
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
Враховуючи великі обсяги сум індексації,
які склалися внаслідок довготривалого непідвищення доходу, відбулося викривлення
структури доходів працівників, коли сума індексації перевищувала розмір мінімальної
заробітної плати або була різною залежно від
періодів працевлаштування, а також зростання
доплат та надбавок. Тому виникла необхідність упорядкувати структуру заробітної плати
з урахуванням сум індексації, які склалися
в грудні 2015 р.
У зв’язку з цим прийнято постанову КМУ
«Про упорядкування структури заробітної плати,
особливості проведення індексації та внесення
змін до деяких нормативно-правових актів»
від 09.12.2015 р. № 1013.
Відповідно до п. 3 цієї постанови в грудні
2015 р. мало бути здійснено впорядкування
структури заробітної плати шляхом підвищення
всіх складових заробітної плати, тобто не тільки
Перший заступник Міністра

з урахуванням підвищення тарифних ставок
(окладів), а також з урахуванням доплат, надбавок та премій, з тим, щоб сума підвищення
заробітної плати перевищила суму індексації,
яка склалась у цьому місяці.
Для проведення подальшої індексації заробітної плати згідно з абзацом другим п. 3
вищезазначеної постанови обчислення індексу споживчих цін починається із січня 2016 р.
Крім того, внесені зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078, відповідно до яких зап
роваджено єдиний механізм нарахування індексації в разі, коли відбувається підвищення
тарифних ставок (окладів).
Право на індексацію настане, коли індекс
споживчих цін перевищить поріг індексації,
який відповідно до ст. 4 Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення»
з урахуванням змін, внесених Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII із
січня 2016 р. становить 103 %.
Разом з тим зазначаємо, що з метою недопущення зниження грошового доходу працівника є доцільним у 2016 р. вживати заходів
щодо підвищення заробітної плати за рахунок
підвищення розмірів (встановлення) доплат,
надбавок та премій у межах фонду оплати праці.
В. Шевченко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 25.02.2016 р. № 75/10/136-16
Щодо індексації зарплати за неповного робочого часу
Відповідно до п. 4 Порядку КМУ від
17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами, далі — Порядок) у разі, коли особа працює неповний
робочий час, сума індексації визначається із
розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно до відпрацьованого часу.
Це положення стосується працівників, які
перебували у відпустці, на лікарняному, у відрядженні або працюють на умовах неповного
робочого часу тощо.
За час відпустки, відрядження або перебування на лікарняному працівник отримує
середню заробітну плату, при розрахунку якої
враховуються суми індексації.

З огляду на зазначене та наведені в листі
дані, якщо працівнику в січні 2016 р. встановлено неповний робочий час (чотири години на
тиждень) та в цьому місяці він перебував на
лікарняному і відпрацював 56 годин, то сума
індексації визначається за повний робочий
час, а виплачується пропорційно до відпрацьованого часу.
Спочатку визначається сума індексації за
повний робочий час у січні 2016 р., яка становить 252,17 грн (1378 × 18,3 ÷ 100).
За фактично відпрацьовані години в січні
2016 р. сума індексації становить 93,52 грн
(252,17 ÷ 151 × 56).

Директор Департаменту
стратегічного планування та аналізу

О. Крентовська

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21.03.2016 р. № 138/10/136-16
Щодо індексації зарплати, що зростає індивідуально
Департамент стратегічного планування
та аналізу Міністерства соціальної політики
України розглянув листи [...] щодо індексації
заробітної плати і повідомляє.
Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону
України «Про Державний бюджет України на
2015 рік» установлено, що КМУ на 2015 р.
затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення
в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх
рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та

бюджетів інших фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
У зв’язку з цим прийнята постанова КМУ
«Про упорядкування структури заробітної плати,
особливості проведення індексації та внесення
змін до деяких нормативно-правових актів» від
09.12.2015 р. № 1013 (з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 11.02.2016 р. № 77).
Відповідно до п. 3 цієї постанови в грудні
2015 р. мало бути здійснено упорядкування
структури заробітної плати шляхом підвищення
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всіх складових заробітної плати, тобто не тільки
з урахуванням підвищення тарифних ставок
(окладів), а також з урахуванням доплат, надбавок та премій, з тим, щоб сума підвищення
заробітної плати перевищила суму індексації,
яка склалась у цьому місяці.
Для працівників бюджетної сфери, розміри
посадових окладів яких у штатному розмірі не змінились, при підвищенні посадового
окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС
(1–3 тарифні розряди ЄТС), керуючись п. 3
вищезазначеної постанови, мали бути переглянуті розміри надбавок, доплат та здійснення
преміювання в підвищеному розмірі.
Для проведення подальшої індексації заробітної плати згідно з абзацом другим п. 3
вищезазначеної постанови обчислення індексу
споживчих цін проводиться із січня 2016 р.
відповідно до Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(далі — Порядок).
Право на індексацію в 2016 р. відбудеться,
коли індекс споживчих цін перевищить поріг
індексації, який відповідно до ст. 4 Закону
України «Про індексацію грошових доходів
населення» із січня 2016 р. становить 103 %.
Оскільки індекс споживчих цін за січень –
лютий 2016 р. становив 100,5 % (100,9 × 0,996),
то право на індексацію в січні – квітні 2016 р.
ще не настало.
Щодо врахування окремих складових заробітної плати при визначенні суми індексації,
коли відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), повідомляємо, що відповідно
до п. 5 Порядку передбачено, що в разі коли
відбувається підвищення тарифної ставки
(окладу), у місяці підвищення враховуються
Директор Департаменту
стратегічного планування та аналізу

Журнал ЗАРАБОТНА ПЛАТА

всі складові заробітної плати, які не мають
разового характеру.
Значення індексу споживчих цін у місяці
підвищення тарифних ставок (окладів) приймається за 1 або 100 %. Обчислення індексу
споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за
місяцем підвищення тарифних ставок (окладів).
Сума індексації в місяці підвищення тарифних
ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір
підвищення заробітної плати перевищує суму
індексації, що склалась у місяці підвищення
доходу працівника.
Якщо розмір підвищення заробітної плати
не перевищує суми індексації, що склалась
у місяці підвищення тарифних ставок (окладів),
сума індексації в цьому місяці розраховується
як різниця між сумою індексації та розміром
підвищення заробітної плати.
У разі зростання заробітної плати за рахунок
інших її складових без підвищення тарифних
ставок (окладів) сума індексації не зменшується
на розмір підвищення заробітної плати.
Враховуючи зазначене та наведені в листах
приклади, у разі, якщо за посадою, яку займає
працівник, тарифну ставку (оклад) не підвищено,
а відбувається лише зростання тарифної ставки
(окладу) індивідуально за рахунок підвищення
категорії, педагогічного звання та педагогічного навантаження, вважаємо, що в такому
випадку обчислення індексу для проведення
індексації має продовжувати здійснюватися
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу), за посадою, яку зай
має працівник (у бюджетній сфері обчислення
індексу споживчих цін для проведення індексації
здійснюється із січня 2016 р.).
<...>

О. Крентовська
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 28.04.2016 р. № 230/10/136-16
Щодо індексації стипендій
Департамент стратегічного планування та
аналізу Міністерства соціальної політики України
розглянув <...> лист щодо індексації стипендій
<...> і повідомляє.
Індексація стипендій проводиться згідно
з Порядком проведення індексації грошових
доходів населення, затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами)
(далі — Порядок), яким передбачено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення
індексації стипендії здійснюється починаючи
з місяця, в якому її призначено.
Разом з тим п. 5 цього Порядку визначено,
що в разі підвищення стипендій значення індексу
споживчих цін у місяці, в якому відбувається
підвищення, приймається за 1 або 100 %.
Якщо розмір підвищення стипендій не перевищує суми індексації, що склалась у місяці
підвищення стипендії, сума індексації в цьому
місяці визначається з урахуванням розміру
підвищення стипендії та розраховується як
різниця між сумою індексації й розміром підвищення стипендії.
Зважаючи на зазначене, у вересні 2015 р.
відбулося підвищення розміру стипендії, яке не
перевищило суми індексації, що мала нараховуватись у цьому місяці, тому сума індексації
стипендії мала бути зменшена на суму підвищення стипендії. Визначена сума індексації
має виплачуватись до наступного підвищення
розміру стипендії.
Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується з жовтня
2015 р. Перевищення порогу індексації (до січня
2016 р. — 101 %) відбулося в грудні 2015 р.,
в якому індекс споживчих цін за жовтень – груДиректор Департаменту
стратегічного планування та аналізу

день 2015 р. становив 101,4 % (98,7 × 1,020 ×
× 1,007). Згідно з положеннями Порядку право
на індексацію стипендії на 1,4 % (101,4 – 100)
відбулося в лютому 2016 р.
Індексація стипендії на цей же індекс має
проводитись також у березні, квітні та травні
2016 р., оскільки індекс споживчих цін за січень – березень 2016 р. не перевищив порогу
індексації (із січня 2016 р. — 103 %) і становив
101,5 % (100,9 × 0,996 × 1,010).
1
Відповідно до п. 10 Порядку визначено, що
в разі збільшення студентам за результатами
семестрового контролю розміру ординарної
(звичайної) академічної стипендії як таким,
що мають 10–12 балів з кожного предмета за
12-бальною шкалою або середній бал успішності «5» за п’ятибальною шкалою оцінювання,
обчислення індексу споживчих цін для індексації
стипендії продовжує здійснюватися з місяця
призначення розміру ординарної (звичайної)
академічної стипендії.
Враховуючи зазначене, якщо студенту
стипендію було призначено у вересні 2015 р.
(у місяці підвищення стипендії значення індексу споживчих цін прийнято за 1 або 100 %),
а в лютому 2016 р. вона була підвищена за
успішність, то обчислення індексу споживчих цін
має здійснюватись з жовтня 2015 р. Індексація
стипендії в такому випадку має проводитись
з лютого 2016 р. на 1,4 %. При цьому індексації
підлягає тільки розмір ординарної (звичайної)
академічної стипендії.
Також повідомляємо, що відповідно до п. 6
Порядку проведення індексації грошових доходів
населення здійснюється в межах фінансових
ресурсів бюджетів усіх рівнів на відповідний рік.

О. Крентовська
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 28.04.2016 р. № 201/10/137-16
Щодо індексації заробітної плати, підвищеної у попередніх періодах
Департамент стратегічного планування та
аналізу Міністерства соціальної політики Украї
ни розглянув <...> звернення щодо індексації
заробітної плати і повідомляє.
Відповідно до п. 5 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (із змінами, зокрема, внесеними постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013) (далі —
Порядок), передбачено, що значення індексу
споживчих цін приймається за 1 або 100 %
у місяці, в якому відбувається підвищення
тарифних ставок (окладів).
Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифних ставок (окладів).
Сума індексації в місяці підвищення тарифних
ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір
підвищення заробітної плати перевищує суму
індексації, що склалась у місяці підвищення
заробітної плати.
Якщо розмір підвищення заробітної плати
не перевищує суми індексації, що склалась
у місяці підвищення заробітної плати, сума
індексації в цьому місяці розраховується як
різниця між сумою індексації та розміром підвищення заробітної плати.
У разі зростання заробітної плати за рахунок
інших її складових без підвищення тарифних
ставок (окладів) сума індексації не зменшується
на розмір підвищення заробітної плати. У разі
коли відбувається підвищення тарифної ставки
(окладу), у місяці підвищення враховуються
всі складові заробітної плати, які не мають
разового характеру.
Пунктом 102 Порядку визначено, що для
працівників, яких переведено на іншу роботу
на тому самому підприємстві, в установі або
організації, а також переведено на роботу на

інше підприємство, в установу або організацію
або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами
в організації виробництва та праці в разі продовження такими працівниками роботи, для
новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та відпустку без збереження заробітної плати,
передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення
індексації здійснюється з місяця, наступного за
місяцем підвищення тарифної ставки (окладу),
за посадою, яку займає працівник.
Отже, обчислення індексу споживчих цін для
проведення індексації починаючи з грудня 2015 р.
здійснюється не індивідуально для кожного працівника залежно від прийняття його на роботу
або зростання його доплат та надбавок, а від
моменту останнього перегляду тарифної ставки
(окладу) за посадою, яку займає працівник.
Враховуючи викладене та наведені у Вашому листі дані, для працівника, який працює
з лютого 2014 р., обчислення індексу споживчих
цін має здійснюватись з місяця підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає
працівник. Якщо останнє підвищення окладу
за посадою відбулося у квітні 2012 р., то для
визначення суми індексації такому працівнику
з грудня 2015 р. має застосовуватись індекс
споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком з травня 2012 р.
У випадку, коли працівнику, який працює
з грудня 2013 р., у вересні 2015 р. підвищено
посадовий оклад, обчислення індексу споживчих
цін для проведення індексації має здійснюватись
із жовтня 2015 р. Якщо працівнику заробітну
плату у вересні 2015 р. підвищено на суму меншу, ніж сума індексації, то з вересня працівник
має отримувати суму індексації, визначену як
різниця між сумою підвищення заробітної плати
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та сумою індексації, яка склалась у вересні.
Визначена таким чином сума індексації виплачується до наступного підвищення посадового
окладу, у місяці підвищення якого ця сума буде
зменшена на суму підвищення заробітної плати.
Одночасно повідомляємо, що п. 5 Порядку
визначено, що працівникам підприємств і ор-

ганізацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться в порядку,
визначеному в колективних договорах, але
не нижче норм, визначених Законом України
«Про індексацію грошових доходів населення»
та положень Порядку.

Директор Департаменту
стратегічного планування та аналізу

О. Крентовська

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 14.06.2016 р. № 263/10/136-16
Щодо обчислення індексу споживчих цін
Відповідно до п. 5 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (із змінами), у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %.
Пунктом 102 Порядку передбачено, що для
працівників, яких переведено на іншу роботу
на тому самому підприємстві, в установі або
організації, а також переведено на роботу на
інше підприємство, в установу або організацію
або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами
в організації виробництва і праці в разі продовження такими працівниками роботи, для
новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та відпустку без збереження заробітної плати,
передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення
індексації здійснюється з місяця, наступного за
місяцем підвищення тарифної ставки (окладу),
за посадою, яку займає працівник.
Заступник директора Департаменту
стратегічного планування та аналізу —
начальник відділу

Враховуючи викладене, обчислення індексу
споживчих цін для проведення індексації новоприйнятих працівників має здійснюватися
з наступного місяця після підвищення тарифних ставок (окладів) за посадою, яку займає
працівник.
У випадку, якщо працівника прийнято на
новостворену посаду, на нашу думку, обчислення індексу споживчих цін для проведення
індексації має здійснюватись з наступного після
створення посади місяця.
Крім того, повідомляємо, що п. 5 Порядку
визначено, що працівникам підприємств і організацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадяться в порядку,
визначеному в колективних договорах, але
не нижче норм, визначених Законом України
«Про індексацію грошових доходів населення»
та положеннями цього Порядку.
Отже, питання, порушені у вашому листі,
можуть бути визначені в колективному договорі або іншому документі, який регламентує
оплату праці працівників установи.

Н. Підлужна
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 15.07.2016 р. № 332/10/136-16
Щодо індексації зарплати працівника-іноземця
Департамент стратегічного планування
та аналізу Міністерства соціальної політики
України розглянув звернення <...> щодо індексації грошових доходів і повідомляє.
Відповідно до п. 5 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (із змінами, зокрема, внесеними постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013),
у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці,
в якому відбувається підвищення, приймається
за 1 або 100 %.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
зазначених грошових доходів населення. Сума
індексації в місяці підвищення окладів не нараховується, якщо розмір підвищення грошового
доходу перевищує суму індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового доходу
не перевищує суми індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу, сума індексації
в цьому місяці визначається з урахуванням
розміру підвищення доходу та розраховується

як різниця між сумою індексації й розміром
підвищення доходу. У разі коли відбувається
підвищення окладу, в місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не
мають разового характеру.
У разі зростання заробітної плати за рахунок
інших її складових без підвищення окладів сума
індексації не зменшується на розмір підвищення
заробітної плати.
Крім того, визначено, що працівникам підприємств і організацій, які перебувають на
госпрозрахунку, підвищення заробітної плати
у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться в порядку, визначеному в колективних
договорах, але не нижче норм, визначених Законом України «Про індексацію грошових доходів
населення» та положеннями цього Порядку.
Порядок не передбачає положень щодо
зменшення суми індексації на суму підвищення
заробітної плати у зв’язку коливаннями курсу
валют Національним банком України по відношенню до національної валюти України.
Враховуючи зазначене, на нашу думку,
умови проведення індексації працівників іноземних представництв мають передбачатись
у трудових контрактах.

Заступник директора Департаменту
стратегічного планування та аналізу —
начальник відділу

Н. Підлужна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 26.07.2016 р. № 337/10/136-16
Щодо індексації зарплати при відрядній формі оплати праці
Департамент стратегічного планування
та аналізу Міністерства соціальної політики

України розглянув лист <...> щодо індексації
заробітної плати та повідомляє.
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Відповідно до п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердже
ного постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(із змінами) (далі — Порядок), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані
в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих
працівників підприємств, установ, організацій
у грошовому виразі, 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 значення
індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 %
у місяці підвищення тарифних ставок (окладів).
Враховуючи зазначене, при відрядній формі
оплати праці базовим місяцем при обчисленні
індексу споживчих цін для проведення індек-

сації вважається місяць підвищення відрядних
розцінок.
Якщо відбувається збільшення обсягу виробітку, а відрядна розцінка не змінюється, то
базовий місяць при проведенні індексації також
не змінюється.
Одночасно повідомляємо, що п. 5 Порядку
визначено, що працівникам підприємств і організацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться в порядку,
визначеному в колективних договорах, але
не нижче норм, визначених Законом України
«Про індексацію грошових доходів населення»
та положеннями цього Порядку.
Тобто госпрозрахунковим підприємствам
та організаціям надано право визначати умови
проведення індексації в колективних договорах
з урахуванням норм чинного законодавства.

Заступник директора Департаменту
стратегічного планування та аналізу —
начальник відділу

Н. Підлужна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 15.12.2016 р. № 1107/0/66-16/16
Щодо індексації аліментів
Індексація грошових доходів проводиться
відповідно до Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(із змінами) (далі — Порядок).
1
Пунктом 1 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 р. встановлено в 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.
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Пунктом 10 Порядку визначено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення
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
«Про внесення змін до деяких законів України
щодо індексації розміру аліментів, визначеного
судом у твердій грошовій сумі» від 17 травня
2016 р. № 1368-VIII.
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 здійснюватись
Директор Департаменту
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з місяця, в якому набрав чинності зазначений
Закон, тобто з червня 2016 р.
Розмір аліментів, визначений судом у твердій
грошовій сумі, індексується в 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 р., то обчислення
індексу споживчих цін для проведення індексації цих аліментів здійснюється саме з червня
2016 р. Індекс споживчих цін за червень – жовтень 2016 р. становив 104 % (99,8 × 0,999 ×
× 0,997 × 1,018 × 1,028). Отже, право на індек1
сацію згідно з пунктом 1 Порядку відбувається
в грудні 2016 р. на індекс 4,0 %.
Н. Підлужна

