Індексація зарплати у січні 2019 року
При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися
Законом України від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів
населення» та Порядком проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.
Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів
бюджетів усіх рівнів і бюджетів фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування на відповідний рік.
Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс
споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня
2016 р. у розмірі 103 %.
Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 1 січня 2019 року –
1921 грн).
Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум,
індексації не підлягає.
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці
підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається
базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення
заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати,
які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з
наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс
для проведення подальшої індексації. Якщо сума підвищення заробітної плати
менша за суму індексації, яка складається на момент підвищення, то сума
індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.
Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на
госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня
інфляції провадиться у порядку, визначеному в колективних договорах, але не
нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.
В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної
плати надані з урахуванням величини прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, яку у січні 2019 року затверджено у розмірі 1921 грн., і з
врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.
При цьому слід пам’ятати, що:
• у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її
заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а
виплачується пропорційно відпрацьованому часу;

• якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад,
перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку
виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
• у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то
індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.
Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат
множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту
індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.
Кому в січні 2019 року необхідно індексувати заробітну плату?
В системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1
січня 2019 року відповідно до актів законодавства України підвищуються
посадові оклади:
• державних службовців, а також працівників державних органів, які
виконують функції з обслуговування;
• працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів
культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною
тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298);
• робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких
передбачені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77.
Для вищезазначених працівників січень 2019 року буде базовим
місяцем, тому, відповідно до п. 5 Порядку їх заробітна плата в січні 2019р.
індексації не підлягає (підвищення посадових окладів перевищило суму
індексації).
Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого
самоврядування, посадові оклади яких востаннє були підвищені у травні
2018 року відповідно до постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 363, то базовим
місяцем для них буде травень 2018 року. У січні місяці їх заробітну плату
потрібно індексувати на коефіцієнт 4,3%.

Індекси для проведення індексації грошових доходів
населення у січні 2019 року
Величина приросту
індексу споживчих цін
(у відсотках, %)

Базовий місяц
В 2017 році:
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
В 2018 році:
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
В 2019 році:
січень

Сума індексації ЗП
(грн.)

22,2
19,5
18,9
17,9
14,8
14,5
14,3
14,4
10,7
10,9
9,9
7,3

426,46
374,60
363,07
343,86
284,31
278,55
274,70
276,62
205,55
209,39
190,18
140,23

7,2
6,3
3,7
4,3
4,3
4,3
3,6
3,6
3,1
–
–
–

138,31
121,02
71,08
82,60
82,60
82,60
69,16
69,16
59,55
–
–
–

–

–

