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Шановна пані Наталю!
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України розглянуло Ваш запит щодо деяких питань оплати праці та в межах
компетенції повідомляє.
Статтею 26 Закону України „Про Державний бюджет України на
2021 рік” визначено, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних
органів застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли на 1 вересня
2020 року.
Виходячи з норм Законів України „Про державну службу”, „Про
центральні органи виконавчої влади” у міністерстві, іншому центральному
органів виконавчої влади наявні такі категорії посад: керівництво (керівник та
його заступники), державні службовці, працівники апарату (патронатна служба,
працівники, які виконують функції з обслуговування, робітники).
Згідно з наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 „Про
умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів” (зі змінами) розміри місячних окладів (тарифних ставок),
зазначених у додатках 1-3 до наказу, змінюються в установленому порядку
пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника
I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 „Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери” (зі змінами).
З урахуванням зазначеного, оскільки робітники, зайняті обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
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та інших органів, є однією з категорій працівників державних органів, то у 2021
році щодо них застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли на
1 вересня 2020 року.
Розмір місячної тарифної ставки водія автотранспортного засобу
(легкового автомобіля з робочим обємом двигуна до 1,8 л) станом на 1 вересня
2020 року становить 2 741 гривня.
Згідно з пунктом 7 розділу XI „Прикінцеві та перехідні положення”
Закону України „Про державну службу” умови оплати праці міністрів
визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 „Про
умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих
державних органів, на яких не поширюється дія Закону України „Про державну
службу” (зі змінами).
Розмір посадового окладу міністрів розраховується шляхом множення
середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал
у середньому по економіці за наявними статистичними даними на коефіцієнт
співвідношення 5.
Алгоритм визначення середньомісячної заробітної плати за видами
економічної діяльності за квартал у середньому по економіці розміщено на
офіційному сайті Мінекономіки у розділі „Оплата праці”.
На 01.09.2020 року на сайті Державної служби статистики України були
опубліковані дані середньомісячної заробітної плати за видами економічної
діяльності у середньому по економіці за І квартал 2020 року (11 006 грн), дані
за ІІ квартал опубліковані 02.09.2020 року.
Враховуючи зазначене, станом на 01.09.2020 посадовий оклад міністра
складав 11 006×5=55 030 гривень, який застосовуватиметься і у 2021 році.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими
актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.
З метою недопущення 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.
З повагою
Заступник Міністра
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
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