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ЦК Профспілки працівників освіти і
науки України

Про надання відповіді

На лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 15.01.2019
№ 979/0/2-19 Міністерство освіти і науки розглянуло звернення
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 10.01.2019 № 02-5/15,
яке надійшло на гарячу лінію Кабінету Міністрів України (№ ПР-8940736 від
11.01.2019), та аналогічне звернення від 10.01.2019 № 02-5/13 щодо
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних
працівників закладів дошкільної, позашкільної та професійної (професійнотехнічної) освіти та у межах компетенції повідомляє.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 22
«Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» з 1 січня 2018 року
було підвищено на 10 відсотків посадові оклади педагогічних працівників,
оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам. Пунктом 2 цієї постанови передбачалось за
підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя
2018 року розглянути питання щодо підвищення з 1 вересня 2018 року
оплати праці інших категорій педагогічних та науково-педагогічних
працівників.
Міністерство освіти і науки неодноразово зверталось до Міністерства
фінансів з проханням розглянути можливість здійснення такого підвищення.
При цьому були здійснені та подані Міністерству фінансів попередні
розрахунки коштів, необхідних для такого підвищення посадових окладів
(ставок заробітної плати).
Крім того, наголошувалося на тому, що вибірковий підхід до
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) суперечить статті 57
Закону України «Про освіту», згідно з якою держава однаково гарантує
педагогічним (незалежно від джерел фінансування) і науково-педагогічним
працівникам диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати)
відповідно до кваліфікаційних категорій, здійснення виплат за педагогічні,
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почесні і вчені звання, наукові ступені та ін., а також, оскільки такий підхід
до формування посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та
науково-педагогічних працівників не відповідає принципам, визначеним
статтею 61 Закону України «Про освіту», Міністерство освіти і науки
вважало за доцільне та необхідне впровадження такого підвищення
у 2018 році.
Проте, на думку Міністерства фінансів, прийняття рішення про
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та
науково-педагогічних працівників з 1 вересня 2018 року на 10 відсотків
призвело б до додаткового фінансового навантаження та розбалансування
місцевих бюджетів і було передчасним.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 23
внесені зміни до постанови від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення
надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної,
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших
установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», а саме збільшено
граничний розмір надбавки за престижність праці до 30 відсотків та
встановлено нижню граничну межу цієї надбавки - не менше 5 відсотків.
З 1 вересня 2018 року надбавка в розмірі до 30 відсотків (тобто більше
20 відсотків) може бути встановлена педагогічним працівникам усіх типів
закладів та установ освіти.
Зазначена норма створює умови для гнучкого стимулювання
працівників. Керівнику надано право встановлювати конкретний розмір
надбавок відповідно до особистого внеску працівника у загальні результати
роботи закладу. Тобто у межах Фонду оплати праці керівник закладу освіти
може встановлювати зазначену надбавку у межах визначеного граничного
розміру, а також і в мінімальному чи максимальному розмірі.
Водночас інформуємо, що Міністерство освіти і науки спільно з
ЦК Профспілки працівників освіти і науки направило до департаментів
(управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних
адміністрацій спільний лист від 06.11.2018 № 1/9-676 та № 02-5/630, в якому
рекомендувало керівникам приймати рішення про встановлення
педагогічним працівникам надбавок за високі досягнення у праці, за
виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі в
розмірі 10 і вище відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) у
межах законодавчо встановлених обсягів видатків.
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ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з
приводу необхідності підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної
плати педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійнотехнічної, вищої освіти та інших закладів і установ освіти.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22
«Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» з 1 січня 2018 року
підвищено на 10% розміри посадових окладів та ставок заробітної плати
педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Кабінетом Міністрів України на засіданні, що відбулося 18 грудня 2018 року,
підтримано пропозиції Міністерства освіти і науки України щодо необхідності
підвищення з 1 січня 2019 року на 11% розміру оплати праці науково-педагогічних
працівників.
Згідно з прийнятою Кабінетом Міністрів України постановою від 14.12.2016
№ 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від ЗО серпня 2002 р. № 1298» з 1 січня 2017 року підвищено на 2 тарифні розряди
посадові оклади педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються
за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Стосовно педагогічних працівників усіх інших закладів та установ освіти, які
фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, таке підвищення
відтерміновано до 1 вересня 2017 року.
Згідно з постановою Уряду від 11.01.2018 № 23 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України» право на встановлення з 1 січня 2018
року надбавки в розмірі 30% замість 20% отримали педагогічні працівники, оплата
праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, а тим, хто оплачується за
рахунок місцевих бюджетів - його відтерміновано на 1 вересня 2018 року.
Певну надію покладали педпрацівники дошкільних, позашкільних та інших
установ та закладів освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, на
прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про підвищення розмірів
оплати праці з 1 вересня 2018 року, що передбачено пунктом 2 постанови від
11.01.2018 № 22, яким доручено Міністерству освіти і науки разом з Міністерством
фінансів за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя
2018 року розглянути питання щодо підвищеної оплати їхньої праці, якої так і не
було прийнято.
Такі рішення влади та ігнорування нею важливості та складності праці
педагогів, особливо дошкільної освіти, призвели до ще більшого порушення
міжпосадового рівня оплати праці освітян, викликали справедливі невдоволення

педпрацівників дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладів
освіти низькою оцінкою їхньої складної, не менш важливої та відповідальної
педагогічної праці, спричинили конфліктні ситуації як між працівниками
безпосередньо в трудових колективах, так і серед педагогів різних типів закладів
освіти, методичних служб.
У зв’язку з такою ситуацією ЦК Профспілки неодноразово звертався, як
безпосередньо до Кабінету Міністрів України, так і до зазначених міністерств,
отримавши підтримку Міністерства освіти і науки щодо доцільності підвищення
розмірів оплати праці педагогічних працівників цих закладів та установ освіти.
На вимогу значної чисельності педагогічних працівників, а також
профспілкових організацій, як представників їхніх прав та інтересів, ЦК
Профспілки працівників освіти і науки України вкотре вимагає прийняття Урядом
рішення про підвищення з 1 січня 2019 року на 10% розмірів посадових окладів та
ставок заробітної плати педагогічних працівників закладів і установ освіти, які
фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, та державних закладів освіти, або ж
надати право органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення про
таке підвищення, починаючи з 1 січня 2019 року, для педагогічних працівників,
оплата праці яких здійснюється за кошти місцевих бюджетів, як це було
врегульовано пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №
974 стосовно підвищення на 2 тарифні розряди оплати праці педагогічних
працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих
бюджетів.
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