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ДОТРИМАННЯ МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ – ОБОВ’ЯЗОК
КОЖНОГО РОБОТОДАВЦЯ

Згідно з пп. 8 п.1 ст. 40 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати
визначається Законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Розмір мінімальної заробітної плати на 2017 рік, затверджений Законом України "Про
Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 р. N 1801-VIII, складає 3200 грн.
на місяць (або 19,34 грн. за годину у погодинному розмірі).

З 1 січня 2017 року жодному працівнику, у тому числі у бюджетній сфері, не може
нараховуватись заробітна плата менше 3200 грн. за повний місяць.

Незалежно від того, працюєте ви за наймом у юридичної особи або у фізичної
особи-підприємця — вони є для вас роботодавцями і зобов’язані дотримуватись норм
діючого законодавства.

Роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний
відпрацьований місяць заробітну плату не менше, ніж у встановленому законодавством
розмірі, яка може складатися з: окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат.

УВАГА! Правило нарахування зарплати не нижче мінімальної не працює, коли згідно
трудового договору, робота проводиться на умовах неповного робочого часу, а також
при невиконанні працівником в повному обсязі місячної норми праці.

У цих випадках заробітна плата нараховується пропорційно виконаному обсягу роботи.
Також необхідно пам’ятати, що у цьому випадку страховий стаж буде так само
зараховуватись пропорційно.
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У разі недотримання вищезазначених вимог законодавства про працю роботодавці
несуть фінансову та адміністративну відповідальність.

Звертаємо Вашу увагу, що у разі порушення Ваших прав при виплаті заробітної плати у
розмірі, меншому ніж гарантовано Державою, або примушення до написання заяви про
переведення на скорочений робочий час та інших порушень норм чинного законодавства
про працю необхідно звертатись на Урядову «гарячу лінію» за номером
1545
, до Головного управління Держпраці в Одеській області або її територіальних
представників на місцях, до профспілкових органів за наявності.

Світлана Топалова – начальник відділу платежів

до пенсійної системи Ізмаїльського об’єднаного

управління ПФУ Одеської області
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