
 

Проект 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку 

встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці 

 

Верховна Рада України  постановляє: 

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

 

1. Статтю 11 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради 

України, 1995 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами) викласти в такій редакції: 

«Стаття 11. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати і порядок їх 

встановлення 

Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні гарантії 

в оплаті праці, визначаються генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами. 

Мінімальний розмір ставки (окладу) заробітної плати – це встановлений 

колективною угодою мінімальний розмір ставки (окладу) заробітної плати 

робітника (працівника) першого розряду відповідної галузі, нижче якого не може 

провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму 

праці (обсяг робіт). 

У генеральній, галузевих (міжгалузевих) угодах мінімальні розміри ставок 

(окладів) заробітної плати встановлюються з дотриманням підвищувальних 

галузевих коефіцієнтів, мінімальні значення яких затверджуються Кабінетом 

Міністрів України за погодженням із сторонами соціального діалогу. 

До мінімального розміру ставки (окладу) заробітної плати не включаються 

доплати, надбавки, заохочувальні, компенсаційні виплати тощо. 

Мінімальний розмір ставки (окладу) заробітної плати робітника (працівника) 

першого розряду відповідної галузі має перевищувати законодавчо встановлений 

розмір мінімальної заробітної плати.».  

 

2. У статті 8 Закону України «Про колективні договори і угоди» (Відомості 

Верховної Ради України, 1993 р., № 36, ст. 361 із наступними змінами) 

 

доповнити частину першу після абзацу третього абзацом четвертим такого 

змісту:  

«мінімальних розмірів ставок (окладів) заробітної плати робітника 

(працівника) першого розряду для встановлення в галузевих (міжгалузевих) угодах 

з дотриманням підвищувальних галузевих коефіцієнтів, мінімальні значення яких 

затверджуються Кабінетом Міністрів України за погодженням із сторонами 

соціального діалогу;». 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – одинадцятий вважати відповідно абзацами 

п’ятим – дванадцятим; 

 



доповнити частину другу після абзацу другого абзацом третім такого змісту: 

«встановлення мінімальних розмірів ставок (окладів) заробітної плати 

робітника (працівника) першого розряду з дотриманням підвищувальних галузевих 

коефіцієнтів, мінімальні значення яких затверджуються Кабінетом Міністрів 

України за погодженням із сторонами соціального діалогу;». 

У зв’язку з цим абзаци третій – десятий вважати відповідно абзацами 

четвертим – одинадцятим. 

 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 20___ року. 

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; 

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 

 

 

 

 

Голова  

Верховної Ради України                                                                    Гройсман В.Б. 


