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23.07.2020 № 02-5/410                                       В.о. Міністра освіти і науки України 
     С.М.Шкарлету 
 

Шановний Сергію Миколайовичу ! 
 

Профспілка працівників освіти і науки України звертається до Вас з приводу 
забезпечення виконання норм частини 2 статті 61 закону «Про освіту». 

Частиною 2 статті 61 закону передбачено, що посадовий оклад педагогічного 
працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох 
мінімальних заробітних плат, а кожної наступної кваліфікаційної категорії 
підвищується не менше ніж на 10 %. Найменший посадовий оклад науково-
педагогічного працівника встановлюється на 25 % вище від посадового окладу 
педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії, а кожний 
наступний посадовий оклад науково-педагогічного працівника підвищується не 
менше ніж на 10 % від попереднього. Схеми посадових окладів (ставок заробітної 
плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних 
закладів освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм 
цього Закону. 

Відповідно до пункту 1 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» 
закону «Про освіту» ці норми набирають чинності з 1 січня 2018 року та 
реалізуються відповідно до підпункту 1 пункту 6 цього розділу поетапно до 2023 
року, а саме з щорічним збільшенням посадового окладу педагогічного працівника 
найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб. 

З метою поетапної реалізації положень частини 2 статті 61 закону «Про 
освіту», з урахуванням норм пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень, 
прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 «Про оплату 
праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і 
установ освіти і науки», відповідно до якої з 1 січня 2021 р. мінімальний посадовий 
оклад педпрацівника має становити 3 прожиткових мінімумів для працездатних 
осіб на 1 січня 2021 р., а науково-педагогічних працівників - на 25% вище. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1044 від 15.11.2019 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 
та зупинення її» дію постанови № 822 зупинено до 31 грудня 2020 року. 

Зважаючи на процес формування проекту Державного бюджету України на 
2021 рік вважаємо за необхідне вжити міністерством заходів для реалізації 
передбачених статтею 61 закону «Про освіту» норм та забезпечення принаймні 
постанови Уряду № 822, передбачивши видатки на освіту у розмірі не менше ніж 7 
% ВВП відповідно  до статті 78  закону «Про освіту», необхідних зокрема для 
реалізації частини 2 статті 61 закону «Про освіту». 

Відповідні пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2021 рік 
спрямовано Профспілкою до Спільного представницького органу об’єднань 
профспілок на національному рівні, як соціального партнера Уряду в рамках 
Генеральної угоди.  

 
З повагою  
Голова Профспілки                                                          Г.Ф.Труханов 
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