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

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДЕКСАЦІЇ
В ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

Індексація грошових доходів громадян проводиться відповідно до Порядку 
проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постано-
вою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078), у разі якщо величина 
індексу споживчих цін, обчисленого наростаючим підсумком, перевищить 
поріг індексації, установлений у розмірі 103 %. Розглянемо загальні правила 
та особливості її проведення в листопаді 2019 року.

Індексації підлягають грошові доходи в межах 
прожиткового мінімуму (далі – ПМ), установле-
ного для працездатних осіб. Зокрема, цей по-
казник із 1 липня 2019 року становить 2 007 грн, 
з 1 грудня – 2 102 грн.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) 
значення ІСЦ у місяці, у якому відбувається під-
вищення, 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.

Пунктом 102 Порядку № 1078 визначено, що для 
працівників, яких переведено на іншу роботу на 
тому самому підприємстві, в установі або орга-
нізації, а також переведено на роботу на інше 
підприємство, в установу або організацію або 
в іншу місцевість та у зв’язку зі змінами в орга-
нізації виробництва і праці в разі продовження 
такими працівниками роботи, для новоприйня-
тих працівників, а також для працівників, які ви-
користали відпустку для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку та відпустку без 
збереження зарплати, передбачені законодав-
ством про відпустки, обчислення ІСЦ для прове-
дення індексації здійснюється з місяця, що настає 
за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), 
за посадою, яку займає працівник.

Працівника бюджетної сфери прийнято на 
роботу в листопаді 2019 року. Чи вважається 
листопад (місяць прийняття на роботу) для 
такого працівника «базовим»?

Для працівників бюджетної сфери, оплата пра-
ці яких здійснюється на основі Єдиної тариф-

ної сітки, останнє підвищення посадових окладів 
відбулось у січні 2019 року.

Як передбачено п. 102 Порядку № 1078, для но-
воприйнятих працівників обчислення ІСЦ для 
проведення індексації здійснюється з місяця, що 
настає за місяцем підвищення тарифної ставки 
(окладу), за посадою, яку обіймає працівник.

Отже, для проведення індексації зарплати но-
воприйнятого працівника слід орієнтуватися на 
останнє підвищення посадового окладу за 
посадою, яку він обіймає, тобто січень 2019 
року. 

У листопаді 2019 року зарплата працівника має 
бути проіндексована на індекс 3,1 %, сума індек-
сації – 62,22 грн (2 007 грн х 3,1 : 100).

Згідно з постановою КМУ від 10.07.19 р. 
№ 695 у вересні 2019 року підвищено на 
10 % посадові оклади педпрацівників поза-
шкільних закладів. Чи вважається вересень 
2019 року «базовим місяцем»?

Пунктом 5 Порядку № 1078 визначено, що в разі 
підвищення тарифних ставок (окладів) значення 
ІСЦ в місяці, у якому відбувається підвищення, 
приймається за 1 або 100 %. Обчислення ІСЦ для 
подальшої індексації проводиться з місяця, що 
настає за місяцем підвищення тарифних ставок 
(окладів).

Отже, якщо підвищення посадових окладів від-
повідно до постанови КМУ від 10.07.19 р. № 695 
«Про внесення зміни до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 11 січня 2018 р. № 22» проведено 
з 01.09.19 р., то ІСЦ для подальшої індексації по-
трібно розраховувати із жовтня 2019 року, тобто 
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вересень 2019 року вважається «базовим» 
місяцем.

Студенту 2-го курсу ЗПТО із квітня 2019 року 
підвищено академічну стипендію як інвалі-
ду по зору (досі він отримував мінімальну 
академічну стипендію). Як проводити ін-
дексацію стипендії такому учню?

Згідно з п. 5 Порядку № 1078 у разі підвищення, 
зокрема, розміру стипендій значення ІСЦ при-
ймається за 1 або 100 % у місяці, у якому від-
бувається таке підвищення. Обчислення ІСЦ для 
проведення подальшої індексації проводиться 
з місяця, що настає за місяцем підвищення роз-
міру стипендії відповідно до рішення уряду.

Оскільки останнє підвищення академічних та 
соціальних стипендій відповідно до постано-
ви КМУ від 08.11.17 р. № 918 «Деякі питання 
виплати стипендій у державних та комуналь-
них навчальних закладах, наукових установах» 
відбулося в листопаді 2017 року, обчислення 
ІСЦ для подальшої індексації мало проводитися 
з грудня 2017 року.

Отже, якщо у квітні 2019 року учень став особою 
з інвалідністю по зору, підвищення його акаде-
мічної стипендії на 50 % згідно з п. 31 Порядку 
призначення і виплати стипендій, затвердженого 
постановою КМУ від 12.07.04 р. № 882 «Питання 
стипендіального забезпечення», не має впливати 
на обчислення ІСЦ для подальшої індексації. Сти-
пендія індексується в межах ПМ установленого 
для працездатних осіб.

Для проведення в листопаді 2019 року індексації 
грошових доходів слід застосовувати індекси, на-
ведені в таблиці.

«Базові» місяці
Приріст ІСЦ для проведення 

індексації у 2019 році, %

Жовтень Листопад

1 2 3

2017 рік

Січень 26,1 26,1

Лютий 27,1 27,1

Березень 22,7 22,7

Квітень 21,6 21,6

Травень 22,1 22,1

Червень 18,2 18,2

Липень 18,0 18,0

Серпень 18,1 18,1

Вересень 17,7 17,7

Жовтень 14,4 14,4

Листопад 13,4 13,4

Грудень 14,2 14,2

2018 рік

Січень 10,7 10,7

Лютий 9,7 9,7

Березень 10,3 10,3

Квітень 7,6 7,6

Травень 7,6 7,6

Червень 7,6 7,6

Липень 10,2 10,2

Серпень 10,2 10,2

Вересень 6,4 6,4

Жовтень 6,4 6,4

Листопад 3,2 3,2

Грудень 3,4 3,4

2019 рік

Січень 3,1 3,1

Лютий – листопад – –


