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ОПЛАТА ПРАЦІ

Жанна ЛАВРЕНТЬЄВА, головний спеціаліст експертної групи 
з питань рівня життя та соціальних стандартів 
Міністерства соціальної політики України

ЧИ ВИПЛАЧУВАТИ ІНДЕКСАЦІЮ 
В РАЗІ СКАСУВАННЯ НАДБАВКИ?

Прибиральниця з 1-м тарифним розрядом одержує оклад у розмірі 1 762 грн., 
доплату – 10 % за використання дезінфекційних засобів та надбавку в розмірі 
50 % за складність і напруженість у роботі. Підвищення посадових окладів на 
законодавчому рівні відбулось у січні 2018 року. Через таке підвищення пра-
цівниця втратила право на індексацію зарплати, оскільки сума підвищення 
з урахуванням усіх постійних складових зарплати перевищила суму індексації. 
У липні їй скасували надбавку за складність і напруженість у роботі (50 %). 
Чи потрібно в такому разі нараховувати індексацію, визначену без урахування 
зазначеної надбавки, із липня 2018 року?

Відповідно до Порядку проведення індексації 
грошових доходів населення, затвердженого по-
становою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі – По-
рядок № 1078), у разі підвищення тарифних ста-
вок (окладів) значення індексу споживчих цін 
(далі – ІСЦ) у місяці, у якому відбувається підви-
щення, приймається за 1 або 100 %.

Обчислення ІСЦ для проведення подальшої ін-
дексації здійснюється з місяця, що настає за мі-
сяцем підвищення зазначених грошових доходів 
населення.

Сума індексації в місяці підвищення тарифних 
ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір 

підвищення грошового доходу перевищує суму 
індексації, що склалась у місяці підвищення до-
ходу.

Якщо розмір підвищення грошового доходу не 
перевищує суми індексації, що склалась у місяці 
підвищення доходу, то сума індексації в цьому 
місяці визначається з урахуванням розміру під-
вищення доходу й дорівнює різниці між сумою 
індексації та розміром підвищення доходу.

Для проведення порівняльних розрахунків ви-
плати потрібно брати у розмірах, установлених 
у місяці підвищення посадового окладу, тобто 
в січні 2018 року.

(грн.)

Складові зарплати До підвищення Після підвищення
Посадовий оклад 1 600,00 1 762,00
Доплата за використання в роботі дезінфекційних засобів, за 
прибирання туалетів (10 %)

160,00 176,20

Надбавка за складність та напруженість у роботі 800,00 
(50 % х 1 600,00)

881,00 
(50 % х 1 762,00)

Разом 2 560,00 2 819,20

Сума підвищення зарплати – 259,20 грн. (2 819,20 
грн. – 2 560,00 грн.) перевищила суму можливої 
індексації (179,72 грн), що мала нараховуватись 
у січні 2018 року. Січень 2018 року вважається 
базовим, і індексація не нараховується.

Якщо в липні 2018 року скасували виплату пра-
цівниці надбавки, то це не тягне за собою зміни 
базового місяця, тому індексація не нарахову-
ється. 
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