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

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
ІНДЕКСАЦІЇ У ГРУДНІ 2019 РОКУ

Індексація грошових доходів громадян відпо-
відно до Порядку проведення індексації грошо-
вих доходів населення, затвердженого постано-
вою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі – Порядок 
№ 1078), проводиться в разі, якщо величина ін-
дексу споживчих цін (далі – ІСЦ), обчисленого 
наростаючим підсумком, перевищить поріг індек-
сації, установлений у розмірі 103 %.

Індексації підлягають грошові доходи в межах 
прожиткового мінімуму (далі – ПМ), установле-
ного для працездатних осіб. Із 1 грудня 2019 року 
цей показник становить 2 102 грн.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) 
значення ІСЦ у місяці, у якому відбувається підви-
щення, приймається за 1 або 100 %. Обчислення 
ІСЦ для проведення подальшої індексації здій-
снюється з місяця, що настає за місяцем підви-
щення грошових доходів населення.

Індексація зарплати працівників, 
оплата яких проводиться за ЄТС

Для цієї категорії працівників посадові оклади 
востаннє підвищувались у січні 2019 року, тож 
у липні настало право на проведення індексації 
їхньої зарплати. Індекс для індексації склав 3,1 %, 
сума індексації – 62,22 грн (2 007 грн х 3,1 : 100). 
Такий самий індекс застосовується для індексації 
зарплати і в грудні 2019 року, а сума індексації 
становить 65,16 грн (2 102 грн х 3,1 : 100).

Індексація зарплати 
держслужбовців

Відповідно до постанови КМУ від 06.02.19 р. 
№ 102 «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо впорядкування 

структури заробітної плати працівників держав-
них органів, судів, органів та установ системи 
правосуддя у 2019 році» з 1 січня 2019 року під-
вищилися посадові оклади для держслужбовців 
та інших працівників державних органів. Для цієї 
категорії працівників індексація зарплати також 
розпочалася в липні 2019 року на індекс 3,1 %, 
який так само застосовується в грудні 2019 року, 
а сума індексації становить 65,16 грн (2 102 грн х 
х 3,1 : 100).

Індексація стипендій

Востаннє розміри академічних та соціальних сти-
пендій підвищувалися в листопаді 2017 року (по-
станова КМУ від 01.11.17 р. № 918). Отже, листопад 
2017 року вважається «базовим» місяцем для 
проведення індексації стипендій. З грудня 2017 
року почали розрахунок ІСЦ для проведення по-
дальшої індексації (п. 5 Порядку № 1078).

Право на індексацію стипендій, як академічних так 
і соціальних, настало у квітні 2018 року на індекс 
3,4 %, на цей самий індекс індексували розмір 
стипендії за травень – жовтень 2018 року. У лис-
топаді – грудні 2018 року індекс для проведення 
індексації стипендій становив 6,6 %, у січні – 
квітні 2019 року – 9,9 %, травні – грудні 2019 року – 
13,4 % (за умови, що стипендіат із листопада 2017 
року не втрачав права на стипендію).

У разі якщо особа не отримувала стипендії або 
втратила право на її призначення, а надалі сти-
пендія їй була знову або вперше призначена, об-
числення ІСЦ здійснюється з місяця призначення 
стипендії (за результатами наступного семестро-
вого контролю, у зв’язку з переведенням на на-
вчання за державним замовленням, виникненням 
підстав для призначення соціальної стипендії, 
поновленням на навчання тощо).
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Приклад

Студент ЗВО III–IV рівнів акредитації за резуль-
татами семестрового контролю втратив право 
на отримання стипендії, а в січні 2019 року за 
результатами наступного семестрового конт-
ролю стипендію призначено знову. Який мі-
сяць уважається «базовим» для проведення 
індексації стипендії?

Оскільки студенту стипендію було призначено 
в січні 2019 року, то й обчислення ІСЦ нароста-
ючим підсумком для проведення індексації мало 
розпочинатися саме із січня 2019 року, поки не 
буде перевищено поріг індексації (103 %): 

1,010 (ІСЦ січня 2019 року) х 
х 1,005 (ІСЦ лютого) х 

х 1,009 (ІСЦ березня) х 1,010 (ІСЦ квітня) х 
х 100 = 103,4 %. 

У квітні 2019 року було перевищено поріг індек-
сації, а отже, у червні 2019 року настало право на 
індексацію стипендії. Приріст ІСЦ для індексації 
становив 3,4 % (103,4 – 100). На цей індекс ін-
дексується і стипендія за липень – грудень 2019 
року.

Під час проведення у грудні 2019 року індексації 
грошових доходів слід застосовувати індекси, на-
ведені в таблиці.

«Базові» місяці
Приріст ІСЦ для проведення 

індексації у 2019 році, %
Листопад Грудень

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 – грудень – –

Анна СЕМЕНЕНКО, консультант

ГОТУЄМОСЯ ДО УКЛАДЕННЯ 
КОНТРАКТУ З ДЕРЖСЛУЖБОВЦЕМ

Зовсім скоро набуде чинності законодавча норма, що передбачає укладення 
контракту з держслужбовцями. Розглянемо алгоритм дій керівників держ-
служби та служб управління персоналом держорганів щодо документального 
оформлення такого контракту.

Загальні засади 
укладення контракту

Знаємо, що законодавство передбачає укладення 
контрактів із працівниками різних галузей, зо-
крема:

із керівниками закладів освіти; •

працівниками дипломатичної служби; •

керівниками та твор чими працівниками  •
театрів;

деякими категоріями осіб, що приймаються до  •
органів місцевого самоврядування на час від-
сутності посадовців цих органів; 

деякими категоріями поліціянтів тощо. •

Як укладати контракти з керівниками комунальних 
некомерційних підприємств та закладів охорони 


