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01.06.2012 р. № 03/264 
на №  от  

 

  
Голові ФПУ 
Ю.М. Куліку 

  
Щодо Методики розрахунку  
Галузевого стандарту оплати праці 
 

Шановний Юрій Миколайович! 
 
 Центральний комітет профспілки металургів і гірників України неодноразово 
наполягав на розробці та затверджені на державному рівні Методики розрахунку  
Галузевого стандарту оплати праці.  

 Генеральна угода на 2008-2009 роки (п. 2.8.) містила посилання на те, що 
тарифна ставка робітника першого розряду визначається в галузевих угодах з 
урахуванням мінімальних галузевих стандартів оплати праці. Однак відсутність 
законодавчого визначення методики розрахунку такого стандарту, хоча би на рівні 
Рекомендацій, затверджених Мінсоцполітики, не давала змоги в повній мірі 
використовувати цей документ при переговорах по укладанню галузевої угоди. 

Нарешті у проекті Генеральної угоди на 2013-2014 роки з’явились посилання на 
розробку Методики розрахунку Галузевого стандарту оплати праці терміном 1 квартал 
2013 року (Пропозиції до II розділу робочого проекту Генеральної угоди на 2013-2014 
роки , Оперативні доручення). П.28 змісту робочого проекту цього розділу свідчить про 
делегування галузевим угодам встановлювати «мінімальні ставки (оклади) заробітної 
плати працівників з урахуванням галузевого стандарту оплати праці, розрахованого 
відповідно до Методики (додаток…).» 

Зважаючи на те, що у другому півріччі 2012 року розпочинаються переговори по 
укладанню Генеральної та багатьох галузевих угод на 2013-2014 роки, а також те, що 
Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення вже розроблено 
Рекомендації щодо створення галузевого стандарту оплати праці, вважаємо 
недоцільним переносити розробку Методики на 1 квартал 2013 року.  

Наполягаємо негайно провести тристоронню консультацію, доопрацювати 
та узгодити  Методику розрахунку Галузевого стандарту оплати праці на основі 
Рекомендацій щодо створення галузевого стандарту оплати праці НДІ праці і 
зайнятості населення, схвалити Методику, як рекомендації, наказом Міністерства 
соціальної політики України. Не дочікуючи підписання Генугоди, в термін до 1 жовтня, 
направити Методику до галузевих профспілок  для її використання у переговорному 
процесі по укладенні галузевих угод на наступний рік. Додати цю Методику до 
Генеральної угоди на 2013-2014 роки.  

 
Про перебіг подій з цього питання просимо інформувати ЦК ПМГУ. 
 
З повагою, 
 
Голова Центрального 
комітету профспілки  / підпис /    В.І. Казаченко 

 


