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Заплановане у Державному бюджеті
України на 2017 рік підвищення мінімальної
заробітної плати
3 200 гривень

1 378 гривень

вересень 2015 р.

1 600 гривень

грудень 2016 р.

січень 2017 р.

Підвищення мінімальної заробітної плати в 2 рази забезпечено змінами
законодавства щодо визначення та застосування мінімальної
заробітної плати (прийняттям 06 грудня 2016 р. Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України»)

Динаміка мінімальної заробітної плати та
співвідношення з фактичним розміром
прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2913

1376

1218
88,5 %
ПМ

січень 2014 р.

3231

3155

3037

1378

1450

1450

47,3 %
ПМ

47,7 %
ПМ

46,0 %
ПМ

вересень 2015 р.

травень 2016 р.

жовтень 2016 р.

фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, грн
мінімальна заробітна плата, грн

1600
49,5 %
ПМ

грудень 2016 р.
(очікується)

Відновлення купівельної спроможності
мінімальної заробітної плати

176,6%

188,2%

200,5%
+ 31,4 %

+ 19 %

1 218

січень 2014 р.

1 378

вересень 2015 р.

1 450

травень 2016 р.

мінімальна заробітна плата, грн
індекс споживчих цін, у % до грудня 2013 р.

200,5%
(прогноз)

2 442

1 600

грудень 2016 р.

грудень 2016 р.
(розрахунково)

для відновлення купівельної
спроможності на рівні грудня
2013 р.

Підвищення заробітної плати

+ 68,9 %
5 350
4 343

У січні 2014 р. співвідношення мінімальної
заробітної плати та середньої становило
38,5 %, у жовтні 2016 р. – 27,1 %
(рекомендації МОП – не менше 50 %, в
країнах ЄС – 60 %).

+ 31,4 %
гривень

3 167
+ 19,0 %
1 218

середня заробітна плата
січень 2014 р.

вересень 2015 р.

1 378

1 450

1 600

мінімальна заробітна плата
жовтень 2016 р.

грудень 2016 р.

Посадовий оклад працівника
І тарифного розряду єдиної тарифної сітки
дорівнюватиме прожитковому мінімуму для
працездатних осіб
Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС з 01 січня
2017 року буде підвищено порівняно з січнем 2016 року майже на 44 %.

1378

1600

1450

1378

1600

1218
1335

852

+18,8 %

січень 2014 р.

1012

+10 %

вересень 2015 р.

1113

+18,8 %

грудень 2015 р.

1185

+19,9 %

+6,5 %

травень 2016 р.

грудень 2016 р.

прожитковий мінімум для працездатних осіб, грн
посадовий оклад (ставка) І тарифного розряду ЄТС, грн

січень 2017 р.

Розмір середньої заробітної плати
окремих працівників сфери охорони здоров’я
(з урахуванням надбавок та доплат)

4940

3960

гривень

3624
2906

2016 рік
лікар-терапевт дільничий вищої категорії (13 тарифний розряд)
фельдшер вищої категорії (10 тарифний розряд)

2017 рік

Розмір середньої заробітної плати
педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів
(з урахуванням надбавок та доплат)
5266

4940
3960

3385

3146
2618

2016 рік

2017 рік

вчитель вищої категорії (12 тарифний розряд, з 01.01.2017 - 14 тарифний розряд)
вчитель І категорії (11 тарифний розряд, з 01.01.2017 - 13 тарифний розряд)
вчитель без категорії (8 тарифний розряд, з 01.01.2017 - 10 тарифний розряд)

Запровадження нових механізмів
державного контролю за додержанням
законодавства про працю
Для посилення мотивації контролюючих органів у
легалізації відносин у сфері зайнятості та оплати
праці надано повноваження зі здійснення
контролю щодо додержання законодавства
про оплату праці та зайнятість виконавчим
органам рад міст обласного значення та
об'єднаних територіальних громад

(Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України»,
схваленим
Верховною Радою України 06 грудня 2016 р.)

Відновлення соціальної справедливості в
отриманні потерпілими на виробництві
страхових виплат




З 1 січня 2015 року призупинено здійснення
перерахунку страхових виплат потерпілим на
виробництві.
Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України», схваленим Верховною
Радою України 06 грудня 2016 р., відновлено такий
перерахунок з 1 березня 2017 р. для 220 тис.
потерпілих та здійснення такого перерахунку
щороку.

Відновлення соціальної справедливості в
отриманні потерпілими на виробництві
страхових виплат




Сьогодні

в Україні із 220 тисяч потерпілих на
виробництві близько 67 тисяч осіб отримують
страхові виплати, розраховані виходячи із заробітку,
розмір якого становить менше мінімальної заробітної
плати (1600 грн), у перерахунку на 100 % втрати
працездатності.
Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України», схваленим Верховною
Радою України 06 грудня 2016 р., для цієї категорії
осіб передбачено здійснення розрахунку таких
виплат виходячи з мінімальної заробітної
плати, встановленої з 1 грудня 2016 року
(1600 грн).

