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Про необхідність здійснення перерахунку 
заробітної плати працівникам охорони 
здоров 'я

Шановний Володимире Борисовичу!

Профспілка працівників охорони здоров’я України звертається до Вас з 
приводу загострення ситуації, яка склалася з індексацією заробітної плати 
працівників галузі у 2017 році.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» (№ 1774-УІІІ від 06.12.2016) з 1 січня 2017 
року розмір мінімальної заробітної плати збільшено до 3200 грн. та до її 
складу включено доплати, надбавки, премії та інші заохочувальні виплати 
крім тих, які перелічені в частині другій статті 3 і Закону України «Про 
оплату праці».

У зв’язку з цим Міністерство соціальної політики України дало 
роз’яснення, що до складу виплат, які мають враховуватись до заробітної 
плати при забезпеченні її мінімального розміру, включається також й сума 
індексації (лист Мінсоцполітики України від 13.02.2017 № 317/0/101- 
17/282).

Федерація профспілок України, її членські організації зауважили, що 
таке тлумачення положень зазначеного вище Закону є грубим порушенням 
законодавства України про оплату праці та направили до Міністерства 
юстиції України листа з проханням звернутися до Міністерства соціальної 
політики України з вимогою про відкликання листа від 13.02.2017 
№317/0/101-17/282.

Листом Мінсоцполітики України від 07.09.2017 № 2341/0/101-17 
визнано таким, що втратив чинність лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 
№317/0/101-17/282.

У зв’язку з відміною зазначеного листа до Профспілки масово почали 
звертатися керівники департаментів (управлінь) охорони здоров’я 
територіальних держадміністрацій та закладів галузі щодо їх подальших дій, 
адже роботодавці, керуючись роз’ясненнями Мінсоцполітики України,
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понад півроку неправильно нараховували працівникам суму індексації. Для 
перерахунку сум індексації заробітної плати потрібні додаткові кошти.

З метою відновлення права працівників на соціальну гарантію щодо 
індексації заробітної плати та у зв’язку із необхідністю проведення 
перерахунків і недопущення утворення внаслідок цього заборгованості, а 
також ураховуючи вкрай обмежений термін до закінчення бюджетного 
року, звертаємося до Вас з проханням доручити Міністерству охорони 
здоров’я України терміново визначити потребу у додаткових коштах на 
проведення індексації заробітної плати відповідно до законодавства, а 
Міністерству фінансів України -  провести необхідну роботу щодо виділення 
коштів для забезпечення такого перерахунку.

З повагою 

Голова Профспілки В.М. Коваль

Голеусова 2897361




