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• Основної заробітної плати – це винагорода за виконану
роботу відповідно до встановлених норм. Вона
встановлюється у вигляді тарифних ставок, відрядних
розцінок для робітників і заробітної плати службовців.

• Додаткової заробітної плати – це винагорода за працю
понад встановлені норми, за трудові успіхи, особливі
умови праці. Вона включає доплати, надбавки, премії та
інше.

• Інших пільг та компенсаційних виплат – це винагорода за
підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і
положеннями, компенсаційні та інші виплати.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УКРАЇНІ СКЛАДАЄТЬСЯ З:
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Максимальний розмір зарплати не обмежений нічим, а от
мінімальний встановлюється державою кожного року (згідно з
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
з 1 січня по 30 листопада 2021 року - 6000 грн. у місячному
розмірі та 36,11 грн. у погодинному, а з 1 грудня 2021 року -
6500 грн).

Якщо раніше до мінімальної заробітної плати не включалися
будь-які доплати, надбавки та компенсаційні виплати, то з 1 січня
2017 р. вони будуть включатися, за винятком доплат за роботу в
несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я,
за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт,
премій до святкових і ювілейних дат.

Мінімальні посадові оклади працівників бюджетних установ
встановлені у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, який
передбачений для працездатних осіб на 1 січня календарного
року (з 1 січня 2021 року – 2270 грн).

Важливим обов’язком роботодавця є проведення доплати до
рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн., 6500 грн з 1 грудня
2021 року), якщо нарахована заробітна плата працівника, який
виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо
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встановлений розмір мінімальної заробітної плати (ст. 3-1 ЗУ
«Про оплату праці»). Така доплата має виплачуватися щомісячно
одночасно з виплатою заробітної плати.

Заробітна плата підлягає індексації – збільшенню в разі
зростання індексу споживчих цін вище певної межі (згідно з
Законом України «Про індексацію грошових доходів
населення»). Якщо Ваш роботодавець не здійснює індексацію
заробітної плати, звертайтеся до ГО «Трудові ініцативи» за
консультацією.

Але так само із заробітної плати можливі й відрахування: за
наказом власника або уповноваженого ним органу, наприклад
в разі невідпрацьованих днів відпустки (коли людина відпустку
використала, але працювати в цей період вже не буде) та
інших випадках, передбачених статтею 127 Кодексу законів
про працю (далі – КЗпП). При кожній виплаті заробітної плати
загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати
двадцяти процентів, а у випадках, окремо передбачених
законодавством України, – п’ятидесяти або максимум
семидесяти процентів заробітної плати, яка належить до
виплати працівникові (див. статтю 128 КЗпП).
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ЯК ДІЯТИ,ЯКЩОУ ВАС Є СУМНІВИ ЩОДО
ПРАВИЛЬНОСТІ НАРАХУВАННЯ ВАШОЇ ЗАРПЛАТИ
Під час кожної виплати заробітної плати згідно статті 110 Кодексу
законів про працю працівник повинен бути проінформований
про:

• загальну суму заробітної плати та її види;

• розмір і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;

• суму заробітної плати, що належить до виплати.

Тому, якщо ви маєте сумніви щодо правильності нарахування вам
зарплати – сміливо просіть у роботодавця таку інформацію і
перевіряйте.

У разі, якщо виявиться, що зарплату дійсно недоплачують, перш
за все, необхідно з’ясувати і врегулювати цю ситуацію з
роботодавцем. Якщо це не допоможе – зверніться до Державної
служби з питань праці для притягнення винних осіб до
адміністративної відповідальності за ст. 41 Кодексу України про
адміністративні порушення, та суду – за стягненням зарплати.



8



9

ЯК І КОЛИ МАЄ ВИПЛАЧУВАТИСЬ?
Відповідно до статті 43 Конституції України: «Право на
своєчасне одержання винагороди за працю захищається
законом». Статтею 97 КЗпП регламентовано, що оплата
праці працівників підприємства здійснюється в
першочерговому порядку.

Законом також передбачено, що заробітна плата повинна
виплачуватися працівникові регулярно в робочі дні в строки,
встановлені в колективному договорі або нормативним актом
роботодавця, не рідше двох разів на місяць, не більше як через 16
календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати збігається з
вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата
виплачується напередодні. Заробітна плата працівникам за весь
час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до
початку відпустки (ст. 115 КЗпП; ст. 24 Закону України «Про оплату
праці»).
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Про розмір, так само як і про порядок виплати зарплати,
працівник і роботодавець домовляються при укладенні
трудового договору, а якщо в процесі праці плануються зміни в
бік погіршення – працівник має бути поінформований про них
не пізніше, як за 2 місяці (ст. 29 Закону України «Про оплату
праці»).
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У разі звільнення працівника, керівництво повинно провести з
ним повний розрахунок, не пізніше наступного дня після
пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Якщо працедавець при звільненні працівника несвоєчасно провів
з ним повний розрахунок, то відповідно до ст. 117 КЗпП,
підприємство повинно виплатити працівникові його середній
заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку
(«вимушений прогул»).
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ЯКЩО ВАМ НЕ ВИПЛАЧУЮТЬ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ

Радимо спочатку звернутись з письмовою заявою до
роботодавця з проханням виплатити заробітну плату. Оригінал
заяви зареєструйте у секретаря, а на копії цієї заяви
секретар зробить відмітку про прийняття, проставить дату
прийняття та підпис (копію заяви забираєте собі). Також
можна надіслати заяву рекомендованим листом та зберегти
квитанцію про відправлення. Це буде слугувати доказом
наявності заборгованості та фактом звернення до
роботодавця.

У разі, якщо відповіді або реакції немає, рекомендуємо
звернутись до управління Державної служби з питань праці за
місцем порушення, посадові особи яких мають право
накладати штрафи на суб’єктів господарювання та
роботодавців за порушення законодавства про працю.

Відповідно до ст. 265 КЗпП діють такі штрафи для
роботодавців за порушення норм трудового законодавства,
зокрема:
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• при недотриманні мінімальних державних гарантій оплати
праці (робота вночі/вихідні/святкові дні) у розмірі 2
мінімальних заробітних плат за кожного працівника, стосовно
якого скоєно порушення;

• за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення
трудового договору; оформлення працівника на неповний
робочий час у разі фактичного виконання роботи за повний
робочий час; виплата заробітної плати (винагороди) без
нарахування і сплати ЄСВ урозмірі у10 мінімальних заробітних
плати за кожного працівника;

• за порушення встановлених строків виплати заробітної плати та
інших виплат працівникам, більш ніж за один місяць; виплати не в
повному обсязі у розмірі 3 мінімальних заробітних плат за кожного
працівника.

Крім того, стаття 175 Кримінального кодексу України передбачає
кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати, що
вчиняється керівником підприємства умисно, безпідставно і
більше, ніж за 1 місяць. В разі, якщо є підстави вважати, що це
саме так, можна звернутись із заявою до районного управління
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внутрішніх справ про невиплату заробітної плати та притягнення
винних осібдо відповідальності і буде проведена перевірка.

Проте найбільш дієвий засіб – звернення з позовом про стягнення
належної заробітної плати до суду. Відповідачем за такими
позовами має бути підприємство, установа чи організація, а не
керівник, який може бути лише притягнутий до відповідальності.
Звертаємо вашу увагу на те, що працівники, які подають до суду
позови про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі,
звільняються від сплати судового збору (стаття 5 Закону України
«Про судовий збір»).
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Якщо роботодавець не виплачує заробітну плату, мотивуючи
тим, що на підприємстві немає грошей, можна перевірити, чи
дійсно це так. Відповідно до ст. 251 КЗпП власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний на вимогу виборних
профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в
банках інформації про наявність коштів на рахунках
підприємства, установи, організації чи отримати таку інформацію
в банках і надати її профспілковому органу. У разі відмови
власника або уповноваженого ним органу надати таку
інформацію чи дозвіл на отримання інформації його дії або
бездіяльність можуть бути оскаржені до суду.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!
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У випадку затримки виплати заробітної плати працівник має
право відповідно до ст. 34 Закону України «Про оплату праці»
звертатись до роботодавця з метою компенсування втрати
частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її
виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари
й тарифів на послуги. Згідно із Законом України «Про
компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з
порушенням строків їх виплати» підприємствами, установами,
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організаціями усіх форм власності та господарювання
провадиться компенсація втрати частини заробітної плати своїм
працівникам у будь-якому разі затримки виплати нарахованої
заробітної плати на один і більше календарних місяців,
незалежно від того, чи була в цьому вина роботодавця. У разі,
якщо власник, або уповноважений ним орган, чи особа,
відмовиться виплачувати компенсацію, працівник має право
звернутися з позовом до суду про стягнення цієї компенсації.
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Для створення цього видання
використано екодружній перероблений

папір українського виробництва.

Інформація в даній брошурі актуальна станом на 01.06.2021 р.

Громадська організація “Трудові ініціативи” сприяє
розвитку правозахисного руху, роботі профспілкових
та громадських організацій та підвищенню рівня

правової освіти громадян.

Звернувшись до ГО “Трудові ініціативи”, ви можете
отримати безплатні юридичні консультації з питань, що
стосуються порушення трудових прав, а також взяти
участь в освітніх заходах з питань захисту трудових і

профспілкових прав.

Публікацію підготовлено за підтримки та сприяння
Центру Солідарності в Україні.

© Всі права на розповсюдження та видання цієї
публікації належать Центру Солідарності.





З питань отримання безоплатної юридичної допомоги
звертайтесь за вказаними телефонами, електронною поштою та

до нашого офісу (прохання заздалегідь повідомити про свій візит).
Дозволяється поширювати інформацію, зазначену в публікації за

умови обов’язкового посилання на джерело інформації.
© ГО „Трудові ініціативи”, 2021

Громадська організація «Трудові ініціативи»
знаходиться за адресою: 01023, м. Київ,

вул. Симона Петлюри, 10

Тел.: +38-063-363-64-74
Тел.: +38-066-839-17-75

E-mail: info@trudovi.org

@gotrudovi


