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Мінімальний стандарт оплати праці 

 
Наступні переговори з представниками власників підприємств по укладенню 

Галузевої угоди на 2003-2004 роки потребують від Центрального Комітету 
профспілки металургів і гірників України обґрунтованих підходів до пропозицій з 
оплати праці, включаючи встановлення тарифу першого розряду та оплату простої 
некваліфікованої праці. 

Складні умови праці значної частини металургів та гірників потребують 
підвищених витрат на відновлення фізичних здібностей робітників для продуктивної 
праці, організації лікування та відпочинку, утримання утриманців та т. І. 

Виходячи з цього ЦК профспілки залучив на договірних засадах фахівців 
Харківського Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень до 
розробки мінімального галузевого стандарту оплати праці робітника, зайнятого в 
основних цехах металургійного виробництва. 

Нижче приводяться основні положення цієї роботи, які безумовно будуть 
корисні профспілковим робітникам в їх практичній роботі при укладенні  колективних 
договорів та при вирішенні інших питань , пов’язаних с захистом соціально-
економічних інтересів працівників галузі. (При бажанні можна ознайомитись з 
повною редакцією цієї розробки в Управлінні соціально-економічного, правового 
захисту, трудових відносин ЦК профспілки). 

 
Мінімальний галузевий стандарт оплати праці робітника (МГСОП), 

зайнятого в основних цехах металургійного виробництва - це мінімальний  розмір 
заробітної плати робітника основної професії галузі, обґрунтований мінімальними 
нормативами споживання матеріальних благ та послуг, необхідних для відновлення 
фізичної сили та енергії робітника, задоволення потреб в харчуванні, промислових 
товарах та послугах, в житлі, утриманні сім’ї, дітей та їх навчанні, підтримання 
необхідного рівня кваліфікації, задоволення потреб в фізичному та інтелектуальному 
розвитку, забезпечення страхового захисту на випадок втрати здоров’я і 
працездатності та втрати роботи, виплати обов’язкових платежів, встановлених 
законом. 

Прожитковий мінімум металурга (ПММ), зайнятого в основних цехах 
металургійного виробництва – це набір продовольчих і непродовольчих товарів та 
послуг в натуральному та вартісному вираженні, достатній для забезпечення 
нормального функціонування організму робітника, збереження його здоров’я,  
задоволення основних фізіологічних та соціально-культурних потреб. Прожитковий 
мінімум металурга містить в собі більш прогресивний по хімічному складу та 
енергетичній цінності набір продуктів харчування, набір непродовольчих товарів, 
набір послуг організації побуту і проведення дозвілля в порівнянні з передбаченим 
законодавством рівнем прожиткового мінімуму. 

Вартість робочої сили – вартість життєвих засобів, необхідних для 
підтримання робітника в суспільно-нормативному для даних умов стані 
життєдіяльності та для утримання його сім’ї. Конкретною формою вартості та ціни 
робочої сили є заробітна плата. 

Заробітна плата – винагорода, яку роботодавець повинен виплачувати 
робітнику у відповідності з кількістю і якістю його праці по встановлених нормах в 
одиницю часу (година, день, неділя, місяць). Заробітна плата відображає основну 



 3 
частину затрат робочої сили і виконує функцію відтворення фізичних та 
інтелектуальних здібностей робітника і членів його сім’ї. 

Заробітна плата повинна забезпечувати металургу достатній рівень життя, 
тобто, давати йому можливість:  

забезпечувати життєво важливі потреби в харчуванні, споживанні промислових 
товарів та послуг, в житлі; 

утримувати сім’ю, мати дітей та можливість їх виховання і навчання; 
одержувати загальну та професійну освіту, постійно підтримувати необхідний 

рівень кваліфікації; 
задовольняти потреби в фізичному та інтелектуальному розвитку; 
забезпечувати страховий захист на випадок втрати здоров’я та працездатності, 

на випадок втрати роботи і таке інше; 
виплачувати обов’язкові платежі, встановлені законом. 
Відтворення робочої сили – процес відновлення і розвитку здібностей 

людини. Відновлення робочої сили в суспільстві здійснюється в результаті 
споживання матеріальних і нематеріальних благ та послуг. Для відтворення робочої 
сили необхідна не тільки підтримка життєздатності робітника, а також формування 
особистого фактора виробництва в конкретній суспільній комбінації, яка включає: 
забезпечення звичайного приросту працездатного населення, підвищення кваліфікації, 
удосконалення професійної підготовки, забезпечення зайнятості населення. 

Роботодавець – власник підприємства або уповноважений їм орган чи фізична 
особа, які використовують найману працю. 

 Тарифна система оплати праці – сукупність нормативів, при допомозі яких 
здійснюється диференціація і регулювання рівнів заробітної плати різних груп і 
категорій працюючих в залежності від кваліфікаційного рівня, умов, важкості і 
напруженості праці, а також особливостей та економічної значимості галузей 
промисловості та окремих підприємств. 

Тарифна ставка – виражений в грошовій формі абсолютний розмір оплати 
праці різних груп і категорій робітників в одиницю часу (година, день, місяць). В 
рамках тарифної системи тарифна ставка являється основною вихідною нормативною 
величиною, яка визначає рівень оплати праці робітників. При визначенні заробітку 
виходять перш за все із розміру тарифної ставки. 

Тарифна ставка 1 розряду робітника простої праці – мінімальний рівень 
оплати праці в конкретній галузі, який встановлюється для робітника нижчої 
кваліфікації, виконуючого найпростіші види робіт в нормальних умовах. 

Рівень тарифу 1 розряду залежить від мінімального споживчого бюджету. 
Диференціація нормативних бюджетів базується на єдиній класифікації по 4 
групах фізичної активності в залежності від важкості і напруженості праці. 
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Коефіцієнти співвідношень нормативних бюджетів прожиткового мінімуму робітника 

в залежності від фізичної активності 
Групи фізичної активності Коефіцієнт 

фізичної 
активності 

Орієнтовний перелік спеціальностей 

Працездатне населення 1,0  
І 1,4  

Робітники переважно 
розумової праці, дуже 
легка фізична активність 

 Науковці, студенти гуманітарного фаху, 
оператори ЕОМ, контролери, педагоги, 
диспетчери, робітники пультів управління 
тощо 

ІІ 1,6  
Робітники, зайняті легкою 
працею, легка фізична 
активність 

 водії трамваїв, тролейбусів, робітники 
конвеєрів, ваговики, швейники, 
пакувальники, робітники радіоелектронної 
промисловості, агрономи, медсестри, 
робітники зв’язку, сфери обслуговування, 
продавці промтоварів тощо 

ІІІ 1,9  
Робітники праці середньої 
важкості, середня фізична 
активність 

 слюсарі, наладчики, верстатники, водії 
екскаваторів, бульдозерів, автобусів, лікарі-
хирурги, текстильники, взуттьовики, 
залізничники, водії вугільних комбайнів, 
продавці продтоварів, водники, апаратники, 
металурги-доменщики, робітники хімічних 
заводів тощо 

IV 2,3  
Робітники важкої і 
особливо важкої фізичної 
праці, висока і дуже 
висока фізична активність 

(чоловіки) 
 

 Металурги, ливарники, доменщики, 
будівельники, помічники буровиків, 
прохідники, та інші 

 
При розробці мінімального галузевого стандарту оплати праці робітника, 

зайнятого в основних цехах металургійного виробництва на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу, визначена основна (базова) професія – вальцювальник 
стану гарячого прокату 5 розряду, праця якого відноситься до IV групи 
працездатного населення з коефіцієнтом фізичної активності 2,3. 

Для проведення дослідження означений Дніпропетровський та Запорізький 
регіони України, де найбільш компактно (по кількості працюючих) розміщені 
підприємства гірничо-металургійного комплексу та такі базові обстежувані 
підприємства: 

ВАТ “Запоріжсталь”; 
ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод”; 
ВАТ “Нікопольський феросплавний завод”; 
ВАТ “Запоріжкокс”; 
ВАТ “Суха Балка” 
По даних останнього перепису населення (2001 рік) середньостатистична сім’я 

в Україні складається з 3 чоловік. Результати анкетного опитування, проведеного на 
вищезгаданих підприємствах галузі показують, що середній склад сім’ї металурга 
становить 3,6 чоловіка, при цьому 35,9% дружин не працюють і не мають свого 
заробітку . 
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Склад сім’ї робітника-металурга 

 
Назва 

підприємства 
Кіль-
кість 

опиту-
ваних 
робіт-
ників, 
чол. 

Склад сім’ї, чол. Загаль-
на 

чисель-
ність 

дослід
жува-
них 

сімей, 
чол. 

Середня 
чисельність 
однієї сім’ї, 

чол. 
пра-
цю-
юча 

не-
пра-
цю-
юча 

усьо-
го 

до 6 
ро-
ків 

до 18 
ро-
ків 

усьо-
го 

усьо-
го 

в тому 
числі 
діти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ВАТ 
“Запоріжсталь” 

386 232 154 386 132 466 598 1370 3,6 1,6 

ВАТ 
“Нікопольський 
завод 
феросплавів” 

94 54 40 94 14 127 141 329 3,5 1,5 

ВАТ 
“Нижньодніпров-
ський трубопро-
катний завод” 

97 71 26 97 22 121 143 337 3,4 1,4 

ВАТ 
“Запоріжкокс” 

76 64 12 76 22 92 114 266 3,5 1,5 

ВАТ “Суха 
Балка” 

60 36 24 60 16 92 108 228 3,8 1,8 

Усього, чол 713 457 256 713 206 898 1104 2530 3,6 1,6 
Питома вага  
працюючих і 
непр. дружин   
робітників-
металургів в 
загальній 
кількості 
опитуваних 
сімей, % 

 64,1 35,9 100       

Питома вага 
дітей віком до 6 і 
18 років, % 

    18,7 81,3 100,0    

 
В таблиці  “Склад сім’ї робітника-металурга” приведені дані згідно з якими 

сімейне навантаження на робітника розраховується виходячи з вартості прожиткового 
мінімуму непрацюючої дружини в розмірі 35,9% та 18,7% вартості прожиткового 
мінімуму дитини віком до 6 років і 81,7% вартості прожиткового мінімуму дитини 
віком до 18 років. 
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Розмір мінімального галузевого  стандарту оплати праці (МГСОП) 

робітника, зайнятого в основних цехах металургійного виробництва 
визначається по формулі:  

 
МГСОП = ПММ + Д1 + Д2 + Д3 + Д4 + Д5 

де:  
ПММ  - прожитковий мінімум металурга; 
Д1 – доплати на утримання сім’ї, 
Д2 – доплати на медичне обслуговування, 
Д3 – доплати на освіту 
Д4 – доплати на накопичення коштів (на купівлю квартири, дачі, машини і т.і.) 
Д5 – доплати для забезпечення обов’язкових платежів в бюджет та страхових 

внесків. 
 
Прожитковий мінімум металурга (ПММ) – складається з вартісних величин: 
мінімального набору продуктів харчування (МНПХ); 
мінімального набору непродовольчих товарів (МННТ); 
мінімального набору послуг (МНП) 
ПММ = МНПХ + МННТ + МНП  
Формування набору продуктів харчування, непродовольчих та промислових 

товарів, товарів культурно-побутового та господарського призначення, житлово-
комунальних послуг, побутових, транспортних та культурних послуг проводиться на 
основі Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження наборів 
продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів, та наборів послуг для 
основних соціальних і демографічних груп населення” від 14 квітня 2000 року 
№656. 

Формування набору продуктів харчування проводилось з урахуванням таких 
вимог : 

повного задоволення потреб в калорійності, енергетичній цінності та основних 
харчових речовинах;  

забезпечення різноманіття і необхідного режиму харчування; 
фізичної активності робітників. 
Для обґрунтування розходів на харчування використані норми добових 

потреб робітника IV групи інтенсивності праці в білках, жирах, вуглеводах та 
енергії, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 
листопада 1999 року №272 . 

 
Хімічний склад та енергетична цінність продуктів харчування робітника IV 

групи інтенсивності 
 

 Білки, г/добу Жири, г/добу Вуглеводи, 
г/добу 

Енергія,ккал 

Чоловік віком 
18-35 років 

105 97 603 3800 

 
Розрахунок вартісної величини складових частин прожиткового мінімуму 

металурга проводився на основі Методики визначення прожиткового мінімуму на 
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одну особу, затвердженої Міністерством праці та соціальної політики України, 
Міністерством економіки України, Державним комітетом статистики України 
від 17 травня 2000 року №109/95/157. 

Ціни, використані в розрахунках визначені Дніпропетровським обласним 
статистичним управлінням станом на грудень 2001 року Вартість набору продуктів 
харчування в розрахунку на місяць для одного робітника визначається як сума 
вартостей споживання кожного продукту включеного до набору продуктів 
харчування. 

Вартість споживання кожного продукту харчування для металурга 
визначається шляхом множення норми його споживання на ціну та коефіцієнт 
фізичної активності праці робітника IV групи –2,3. 

Вартість набору продуктів харчування в розрахунку на місяць на одного 
робітника розраховується як 1/12 річної вартості набору. 

Вартість мінімального набору продуктів харчування(МНПХ) складає 
445,08 гривень. 

 
Вартість мінімального набору непродовольчих товарів (МННТ) 

складається з вартісних величин набору предметів гардеробу, набору текстильної 
білизни, набору предметів першої потреби, санітарії та ліків, набору товарів 
культурно-побутового та господарського призначення і визначається шляхом 
множення нормативного обсягу споживання на ціну відповідного предмета. 

Вартість набору предметів гардероба складає 51,70 грн. 
Вартість набору текстильної білизни складає 12,86 грн. 
Вартість набору предметів першої потреби, санітарії та ліків складає 79,75 грн.  
Вартість набору товарів культурно-побутового та господарського призначення 

складає 35,42 грн.  
Сума вартісних величин наборів становить вартісну величину мінімального 

набору непродовольчих товарів (МННТ) – 179,73грн. 
 
МННТ = 51,70грн + 12,86грн + 79,75грн + 35,42грн  = 179,73 грн. 
 
Вартість мінімального набору послуг (МНП) складається з вартісних 

величин набору житлово-комунальних послуг, набору побутових послуг, набору 
транспортних послуг , набору послуг культури . 

Вартість користування житлом в середньому на одну особу на місяць 
визначається шляхом множення норми користування житлом на одну особу (загальної 
площі) на квартирну плату за один квадратний метр загальної площі. 

Вартість побутових послуг в середньому на одну особу на місяць визначається 
як сума добутків норм послуг та середньої ціни відповідного виду побутових послуг. 

Вартість транспортних послуг у середньому на одну особу на місяць 
визначається як сума добутків затвердженої норми кількості поїздок та середньої ціни 
відповідного виду  поїздок. 

Вартість послуг культури на місяць визначається шляхом множення норми 
споживання послуг на середню ціну відповідних видів послуг культури. 

Вартість набору житлово-комунальних послуг (з урахуванням субсидії) складає 
9,81 грн. Враховуючи, що заробітна плата робітника, нарахована по даному стандарту, 
за своїм розміром не підлягає під субсидію, вартість житлово-комунальних послуг 
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вважається доцільним брати на основі експертної оцінки в розмірі 40 грн. на одну 
людину на місяць. В розрахунок береться вартість житла в 2-х кімнатній квартирі. 

Вартість набору побутових послуг складає 10,74 грн.  
Вартість набору транспортних послуг складає 40,16 грн. 
Вартість набору послуг культури складає 30,55 грн.  
Сума вартісних величин наборів житлово-комунальних послуг, побутових 

послуг, транспортних та культурних послуг становить вартісну величину 
мінімального набору послуг (МНП) - 121,45 грн. 

 
МНП = 40,00 грн. + 10,74 грн. + 40,16 грн. + 30,55 грн. = 121,45 грн. 
 
Вартісна величина прожиткового мінімуму металурга (ПММ) складається 

з вартісної величини продуктів харчування (МНПХ = 445,08 грн.), вартісної величини 
непродовольчих товарів (МННТ = 179,73 грн.), вартісної величини послуг (МНП = 
121,45 грн.) і становить 746,26 грн. 

 
ПММ = МНПХ + МННТ + МНП = 445,08 грн + 179,73 грн + 121,45 грн = 

746,26 грн. 
 

 Визначення рівня сімейного навантаження робітника, зайнятого в 
основних цехах металургійного виробництва 

 
Рівень сімейного навантаження відображається в мінімальному стандарті 

оплати праці (МСОП) через вартість доплати (Д1) – на утримання сім’ї. 
Доплата робітнику на утримання сім’ї складається з вартісних величин 

прожиткового мінімуму дружини, якщо вона не працює, та вартісних величин 
прожиткових мінімумів дітей віком до 6 років та до 18 років, в залежності від їх 
фактичної наявності в сім’ї. 

Прожитковий мінімум дружини (ПМД дружини) складається з вартісних 
величин мінімального набору продуктів харчування, мінімального набору 
непродовольчих товарів та мінімального набору послуг. 

Вартісна величина набору продуктів харчування для непрацюючої 
дружини розраховується на основі мінімального набору продуктів харчування, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 року 
№656 “Про затвердження набору продуктів харчування, набору непродовольчих 
товарів та набору послуг для основних соціальних і демографічних груп 
населення”. 
Вартісна величина набору продуктів харчування для непрацюючої дружини 

робітника складає 137,08 грн.  
Мінімальний набір непродовольчих товарів для дружини робітника 

складається з мінімального набору предметів гардероба для жінок. 
Вартісна величина непродовольчих товарів для непрацюючої дружини 

робітника складає 53,55 грн. 
Вартісна величина других видів непродовольчих товарів для непрацюючої 

дружини робітника входить в вартість прожиткового мінімуму металурга (ПММ), в 
зв’язку з тим, що розрахунок ПММ робітника по видах непродовольчих товарів, крім 
гардероба, виконується на одну середньостатистичну сім’ю. 
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Вартість мінімального набору послуг для непрацюючої дружини робітника 

складається з вартості житлово-комунальних послуг  та побутових послуг . 
Вартісна величина житлово-комунальних послуг складає 40,00 грн, вартісна 

величина побутових послуг – 10,74 грн. Загальна вартість послуг складає: 50,74 
грн.(40,00 грн. + 10,74 грн.). 

Вартісна величина прожиткового мінімуму непрацюючої дружини робітника 
(ПМД дружини) складається з вартісних величин продуктів харчування, 
непродовольчих товарів та послуг і становить 241,37 грн.(137,08 грн. + 53,55 грн. + 
50,74 грн.). 

 
ПМД дружини = 137,08 грн. + 53,55 грн. + 50,74 грн. = 241,37 грн. 
 
Прожитковий мінімум дитини віком до 6 років (ПМ дитини до 6років) 

складається з вартісних величин мінімального набору продуктів харчування, 
мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг. 

Вартісна величина мінімального набору продуктів харчування дитини віком до 
6 років складає 170,73 грн.  

Вартісна величина мінімального набору гардеробу для дитини віком до 6 років 
складає 46,69 грн. 

Вартісна величина набору житлово-комунальних послуг для дитини віком до 6 
років складає 40,00 грн.  

Вартісна величина прожиткового мінімуму дитини віком до 6 років (ПМ 
дитини до 6 років) складається з вартісних величин мінімального набору продуктів 
харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору 
послуг і становить 257,42 грн.(170,73 грн. + 46,69 грн. + 40,00 грн.). 

 
ПМ дитини до 6 років = 170,73 грн. + 46,69 грн. + 40,00 грн. = 257,42 грн. 

 
Прожитковий мінімум дитини віком до 18 років (ПМ дитини до 18 років) 

складається з вартісних величин мінімального набору продуктів харчування, 
мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг. 

Вартісна величина мінімального набору продуктів харчування для дитини 
віком до 18 років складає 234,11 грн. 

Вартісна величина мінімального набору непродовольчих товарів для дитини 
віком до 18 років складає 68,03 грн. 

Вартісна величина мінімального набору послуг для дитини віком до 18 років 
складається з вартісних величин мінімальних наборів житлово-комунальних послуг, 
побутових та транспортних послуг і становить 62,39 грн.(40,00 грн. + 5,60 грн. + 16,79 
грн.). 

Вартісна величина прожиткового мінімуму дитини віком до 18 років (ПМ 
дитини віком до 18 років) складається з вартісних величин мінімального набору 
продуктів харчування для дитини віком до 18 років, вартісної величини мінімального 
набору непродовольчих товарів для дитини віком до 18 років та вартісної величини 
мінімального набору послуг для дитини віком до 18 років і становить 364,53 
грн.(234,11 грн. + 68,03 грн. + 62,39 грн.). 

 
ПМ дитини до 18 років = 234,11 грн. + 68,03 грн. + 62,39 грн. = 364,53 грн. 
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Вартість доплати (Дс1) робітнику на утримання сім’ї, яка складається з 
дружини та однієї дитини віком до 6 років, складає 498,79 грн. 

 
Дс1 = ПМД дружини + ПМ дитини до 6 років = 241,37 грн. + 257,42 грн. = 

498,79 грн. 
 
Вартість доплати (Дс2) робітнику на утримання сім’ї, яка складається з 

дружини та дитини віком до 18 років складає 605,90 грн.  
 
Дс2 = ПМД дружини + ПМ дитини до 18 років = 241,37 грн. + 364,53 грн. = 

605,90 грн. 
 
Середня вартість доплати (Д1) робітнику на утримання сім’ї складає 

552,35грн. 
Д1 = (498,79 грн + 605,90 грн.) : 2 = 552,35 грн. 
 

Другий методичний підхід до розрахунків вартості доплати (Д1) робітнику на 
отримання сім’ї побудований на результатах анкетного опитування металургів, 
виходячи з якого питома вага кількості непрацюючих дружин металургів із числа 
опитуваних складає 35,9%, середня кількість дітей в сім’ях металургів – 1,6 чол., в 
тому числі віком до 6 років – 18,7%, віком до 18 років – 81,3%. 

Враховуючи, що розмір ПМД дружини складає 241,37 гривні, а питома вага 
кількості непрацюючих дружин – 35,9%, то середня доплата по галузі металургу на 
утримання непрацюючої дружини становить 86,65 гривні (241,37 х 0,359 = 86,65 
грн.). 

Усереднена по галузі вартість утримання дитини віком до 6 років становить 
48,14гривні (257,42грн х 0,187 = 48,14грн.) 

Усереднена по галузі вартість утримання дитини віком до 18 років становить 
296,36 гривні (364,53 грн. х 0,813 =296,36 грн.). 

Усереднена по галузі вартість доплати робітнику (Д1) на утримання сім’ї, 
яка складається з непрацюючої дружини та усередненої кількості дітей (1,6 чол) 
становить 637,85 гривні [(86,65 грн. + 1,6 х (48,14грн. + 296,36 грн.)] 

Враховуючи, що вартість доплати робітнику (Д1) на утримання членів його сім’ї 
основана на фактичних даних, одержаних за результатами соціологічного 
дослідження, вважається доцільним покласти в основу стандарту вартість доплати 
робітнику (Д1) в розмірі 637,85гривні 

 
 Визначення розміру доплати робітнику на платні медичні послуги. 

 
Розмір доплати робітнику за платні медичні послуги визначається виходячи з 

середньої вартості тарифних розцінок на такі види основних медичних послуг: 
рентгенографія – 20 грн.; 
флюорографія – 10 грн.; 
ультразвукове обстеження – 20 грн.; 
лабораторно-кліничні аналізи – 50 грн.; 
послуги хірурга – 100 грн.; 
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послуги уролога – 100 грн.; 
послуги стоматолога – 100 грн. 
Загальнорічна мінімальна вартість платних медичних послуг складає 400 

гривень на рік (20 грн. + 10 грн. + 20 грн. +50 грн. + 100 грн. + 100 грн. + 100 грн.). 
Мінімальний розмір доплати (Д2) робітнику за платні медичні послуги в 

розрахунку на місяць складає 33 гривні (400 грн. : 12 = 33 грн.). 
Мінімальна вартість платних медичних послуг визначена на основі експертної 

оцінки діючих тарифів. 
 

Визначення розміру доплати робітнику на освіту членів його сім’ї. 
 

Визначення розміру доплат на освіту (Д3) членів сім’ї робітника-металурга 
проводилось на основі результатів анкетного опитування робітників металургійних 
підприємств галузі. 52 відсотки опитуваних робітників визначили мінімально 
необхідну величину доплати на освіту одного із членів родини в розмірі 200 гривні на 
один місяць, решта вважає, що ця доплата більша ніж 200 грн. 

Таким чином  величина доплати на освіту (Д3) одного із членів родини 
робітника визначена в розмірі 200 гривень на місяць. 

 
Визначення розміру доплати робітнику на накопичення коштів. 

 
Розмір доплати робітнику на накопичення коштів (Д4) прийнятий з 

розрахунку 10% від розміру прожиткового мінімуму металурга (ПММ). Доплата в 
розмірі 10% від ПММ встановлена за результатами анкетного опитування. 

Вартісна величина ПММ становить 746,26 грн. Розмір доплати робітнику на 
накопичення коштів (Д4) складає 74,63 грн. (746,26 грн. х 10%). 

 
 Визначення розміру доплати на забезпечення обов’язкових платежів в 

бюджет та страхових внесків робітнику, зайнятому в основних цехах 
металургійного виробництва 

 
Доплата (Д5) робітнику для забезпечення платежів в бюджет та страхових 

внесків визначається на основі законів України від 255.06.1991 року №1251 «Про 
систему оподаткування» зі змінами та доповненнями, від 26.06.1997 року № 400/97-
ВР “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, від 02.03.2000 року 
№1533 “Про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття”, від 
29.03.1999 року №1105 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності”. 

Відрахування в бюджет та страхові внески встановлені в таких розмірах:          
прибутковий податок на заробітну плату робітника складає 20%; 
відрахування із заробітної плати робітника в пенсійний фонд складає 2,0%; 
відрахування із заробітної плати робітника на випадок безробіття складає 0,5%; 
відрахування на випадок втрати працездатності  -  0,5%. 
 

Сума відрахувань від заробітної плати робітника складає 23% (20,0+2,0+0,5+0,5). 
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Вартість доплати (Д5) робітнику для забезпечення платежів в бюджет та 

страхових внесків складає – 389,10 грн 
 
Д5 = (ПММ + Д1 + Д2 + Д3 + Д4) х 0,23 = 389,10 грн. 
 

 Визначення розміру мінімального галузевого стандарту оплати праці 
робітника, зайнятого в основних цехах металургійного виробництва 

 
Мінімальний галузевій стандарт оплати праці робітника (МГСОП) 

складається з вартісних величин прожиткового мінімуму робітника (ПММ), доплати 
на утримання сім’ї, доплати на забезпечення бюджетних та страхових внесків, 
доплати на медичне обслуговування, доплати на освіту та доплати для накопичення 
коштів на придбання квартири, дачі, автомобіля та інше і розраховується по формулі: 

 
МГСОП = ПММ + Д1 + Д2, + Д3 + Д4 + Д5, де: 
 
МГСОП – мінімальний галузевий стандарт оплати праці робітника, 
ПММ – прожитковий мінімум металурга,  
Д1 – доплата робітнику на утримання сім’ї, 
Д2 – доплата на медичне обслуговування; 
Д3 – доплата на освіту; 
Д4 – доплата на накопичення коштів; 
Д5 – доплата на забезпечення обов’язкових платежів та страхових внесків. 
Вартісна величина Мінімального галузевого стандарту оплати праці 

робітника, зайнятого в основних цехах металургійного виробництва (МГСОП) 
становить 2080,84 грн 

МГСОП = 746,26 грн. + 637,85 грн. + 33,00 грн.+ 200,00 грн. +74,63 грн. + 
389,10 грн. = 2080,84 грн., що дорівнює  6,3 прожиткових мінімуму. 

 
В И С Н О В О К : 

 
Таким чином, вартісна величина прожиткового мінімуму металурга 

складає 746,26 гривні на місяць. Вартість доплат дорівнює 1334,58 гривні. 
Мінімальний галузевий стандарт оплати праці (МГСОП) робітника, зайнятого в 
основних цехах металургійного виробництва становить 2080,84гривні (6,3 
прожиткових мінімуму).  

Виходячи із розрахованої величини МГСОП заробітна плата 
вальцювальника стану гарячого прокату 5 розряду не може бути  меншою за цю 
суму. 
 


	Мінімальний стандарт оплати праці
	Вартість доплати (Дс2) робітнику на утримання сім’ї, яка складається з дружини та дитини віком до 18 років складає 605,90 грн.
	Дс2 = ПМД дружини + ПМ дитини до 18 років = 241,37 грн. + 364,53 грн. = 605,90 грн.
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