Щодо обчислення середньої заробітної плати

Лист Міністерства економіки України від 13.07.2021 р. №4711-06/36275-07

Суттєво. Середня зарплата, як правило, нараховується
виходячи із середньоденної заробітної плати, а
середньогодинний заробіток обчислюється у випадках, коли
працівнику треба оплатити за середнім заробітком лише кілька
годин.

! Працедавцям

Мінекономіки розглянуло листа щодо обчислення середньої заробітної плати та в межах
компетенції повідомляє.

Гарантії для працівників, які направляються у відрядження, встановлені статтею 121
Кодексу законів про працю України, згідно з якою працівникам, які направляються у
службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до
умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не
може бути нижчим середнього заробітку.

Тобто необхідно здійснити розрахунок денної заробітної плати і середньоденної
заробітної плати, порівняти їх значення та проводити виплату виходячи із більшого
значення.

Для визначення денного заробітку враховуються всі елементи заробітної плати, які
працівник отримує згідно з умовами трудового, колективного договору в місяці, в якому
його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо.
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Розрахунок середньоденної заробітної плати, яка зберігається за працівником у разі
службового відрядження, здійснюється відповідно до норм Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
08.02.1995 р. №100 (зі змінами) (далі — Порядок).

Пунктом 2 Порядку визначено, що у всіх випадках збереження середньої заробітної
плати (крім оплати часу відпусток та виплати компенсації за невикористані відпустки)
середня заробітна плата обчислюється виходячи із виплат за останні два календарні
місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата.

Пунктом 8 Порядку встановлено, що нарахування виплат, які обчислюються із середньої
заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення
середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів (годин), які мають бути
оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата
визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох
місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів (годин) за цей період.

У випадку коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як
розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом
множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у
розрахунковому періоді.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення заробітної плати за
фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих
робочих днів за цей період.

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на два сумарного числа
робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства,
установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

Тобто середня заробітна плата, як правило, нараховується виходячи із середньоденної
заробітної плати.
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Середньогодинний заробіток обчислюється у випадках, коли згідно із законодавством
необхідно здійснити працівнику оплату за середнім заробітком лише декількох годин
(наприклад, якщо працівника було викликано до суду, направлено на медобстеження
тощо).

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами та
мають інформаційно-рекомендаційний характер.

З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, Мінекономіки мінімізує використання паперового
документообігу, у зв'язку з чим відповідь надається електронною поштою.

Заступник міністра економіки України С. ГЛУЩЕНКО
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