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На №               від  

Профспілка металургів і 
гірників України

profpmgu@gmail.com
Про розгляд звернення

Мінекономіки розглянуло лист Профспілки металургів і гірників України 
від 25.01.2023 № 01-БМ108 стосовно збереження сум індексації, які виникли 
станом на грудень 2022 року, що надійшов з Мінсоцполітики листом 
від 15.02.2023  № 1833/0/2-23/51, та в межах компетенції повідомляє.

Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» 
(далі – Закон) визначені правові, економічні та організаційні основи 
підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання 
цін. Підставою для проведення індексації є перевищення індексу споживчих цін 
порогу індексації, встановленого цим Законом у розмірі 103 відсотка.

Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів 
населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з місяця введення 
в дію цього Закону. Для проведення подальшої індексації грошових доходів 
населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому 
індекс споживчих цін перевищив поріг індексації. 

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2023 рік» дію Закону на 2023 рік зупинено.

Тобто, у 2023 році не проводиться нарахування сум індексації, які 
визначені Порядком проведення індексації грошових доходів населення, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 
(зі змінами), роз’яснення норм якого надає Мінсоцполітики. 

В той же час, станом на грудень 2022 року різні категорії працівників 
отримували певні суми індексації, зокрема, заробітної плати та грошового 
забезпечення, які склалися внаслідок рівня інфляції за 2022 рік та попередні 
роки. 
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Статтею 58 Конституції України встановлено, що Закони та інші 
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 
вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Враховуючи зазначене, вважаємо, що протягом 2023 року за працівником 
зберігається сума індексації заробітної плати та грошового забезпечення, яка 
виникла за період до січня 2023 року (до зупинення дії Закону).

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-
правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють 
правових норм. 

Враховуючи те, що в Україні введено воєнний стан, Мінекономіки 
мінімізує використання паперового документообігу, у зв’язку з чим відповідь 
надається електронною поштою.
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