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Ваш інформаційний запит щодо складових заробітної плати прокурора та з 
інших питань розглянуто.

За інформацією Департаменту планово-фінансової діяльності, 
бухгалтерського обліку та звітності Офісу Генерального прокурора роз’яснюємо, що 
в довідці про складові заробітної плати/грошового забезпечення (за будь-які 60 
календарних місяців роботи підряд перед призначенням/перерахунком пенсії) 
враховуються інші складові заробітної плати (крім посадового окладу, окладу за 
військовим званням, надбавки за вислугу років). На ці періоди можуть припадати 
виплати, котрі визначалися виходячи із середньої заробітної плати відповідно до 
Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100, а саме: оплата щорічної 
відпустки, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, додаткової відпустки 
працівникам, які мають дітей або виплати їм компенсації за невикористані 
відпустки, службових відряджень, так і оплата тимчасової непрацездатності, що 
розраховується відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.

Місяць, в якому є періоди, за які оплата нараховується виходячи із середньої 
заробітної плати поділяють на частини: фактично відпрацьовану, будь-яку відпустку 
або перебування на лікарняному у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. 
З частини «фактично відпрацьованої» слід виключити частки від посадового окладу, 
надбавок за класний чин та вислугу років. Від місячної суми встановленого 
посадового окладу, надбавок за класний чин та вислугу років відраховується сума 
виключеної частки фактично відпрацьованої частини. Отриманий результат 
віднімають від загальної суми частин «за будь-яку відпустку», «службове 
відрядження» та «у зв ’язку з тимчасовою непрацездатністю».

Розміри залишків всіх частин після відрахування з них сум посадового 
окладу, надбавок за вислугу років та класний чин підсумовується. Результат і є 
місячним розміром виплат (крім посадового окладу, надбавок за класний чин та 
вислугу років) для включення його до розрахунку середньомісячної суми за 60 
календарних місяців.
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