ЗАПИТУВАЛИ-ВІДПОВІДАЄМО:

ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРПЛАТИ
ПРИ ПІДВИЩЕННІ РОЗМІРІВ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
До департаменту праці, соціальної та сімейної політики
облдержадміністрації надходять непоодинокі звернення щодо порядку
проведення індексації грошових доходів працівникам органів місцевого
самоврядування.
З огляду на актуальність даного питання надаємо роз'яснення щодо
особливостей нарахування індексації у місяці підвищення посадових окладів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №363 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р.
№268» з 18 травня 2018 року підвищено розміри посадових окладів керівних
працівників, спеціалістів та службовців органів місцевого самоврядування.
Останнє підвищення посадових окладів було у травні 2017 року.
Тобто на момент чергового підвищення окладів цієї категорії
працівників – у травні 2018 року сума індексації мала становити 188,53 грн.
(1762 грн. ×10,7÷100).
Оскільки розміри посадових окладів загалом зросли на суму від
400 грн., і вище, то відповідно до п.5 Порядку №1078 травень 2018 року для
зазначених працівників є «базовим» місяцем і обчислення індексу споживчих
цін для проведення подальшої індексації здійснюється з наступного місяця,
тобто з червня 2018 року.
Постанову Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №363 було
опубліковано 18.05.18р., тому посадові оклади підвищуються не з 1-го числа
місяця (травня), а з 18 травня ц.р.
Відповідно до п.4 Порядку проведення індексації грошових доходів
населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03р. №1078 якщо особа
працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку
повного робочого часу, виплачується пропорційно до відпрацьованого часу.
Оскільки працівники з 1-го по 17 травня 2018 року працювали за
старими окладами, то вони мають право на індексацію (від «базового» травня
2017 року) пропорційно до відпрацьованих днів.
Сума індексації за повністю відпрацьований травень 2018 року
становитиме 188,53 грн. (1762 грн. ×10,7÷100). Тому, при умові що працівник
повністю відпрацював робочі дні з 1 по 17 травня (11 робочих днів), сума
індексації мала становити 103,69 грн. (188,53 грн. ÷ 20 р.д. (травень) × 11 р.д.).
З 18 травня 2018 року індексація не нараховується.
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