Акценти нового Закону України щодо гарантій та пільг
педагогічним працівникам
28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України
«Про освіту» № 2145-VIII
Державні гарантії
Відповідно до ст. 57 нового закону України «Про освіту» педагогічним і науковопедагогічним працівникам держава забезпечує:
-належні умови праці та медичне обслуговування;
-оплату підвищення кваліфікації;
-правовий, соціальний, професійний захист;
-диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до
кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок
заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за
наукові ступені та вчені звання;
-виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до
одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове
виконання покладених на них обов’язків;
-виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на
оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при
наданні щорічної відпустки;
-надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи
придбання житла або надання службового житла у порядку, передбаченому
Кабінетом Міністрів України;
-інші гарантії, визначені законом України.
Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах
міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними
працівниками в таких населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до
законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і
освітленням у межах встановлених норм.
Зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного
доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує

величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Зазначені працівники мають право на безоплатне одержання у власність земельної
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сільськогосподарської установи чи організації, що приватизуються, або земель
запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних
ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського
господарства.
Професійний розвиток
Статею 59 нового закону передбачено, що підвищення кваліфікації може
здійснюватися зарізними видами(навчання за освітньою програмою, стажування,
участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах,
семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) тау різних
формах(інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати
кваліфікацію у закладах освіти, що маютьліцензіюна підвищення кваліфікації або
провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати
підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і
підтвердження.
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати
кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб.
Результати
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працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої)
ради.
Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науковопедагогічний) працівник.
Загальна кількість годин, відведена на підвищення кваліфікації педагогічного
(науково-педагогічного) працівника, що оплачуєтьсяза кошти відповідних бюджетів,
визначається законодавством.
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працівників отримує заклад освіти, який розподіляє їх за рішенням педагогічної
(вченої) ради закладу освіти.
Підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника може
фінансуватися засновником закладу освіти, закладом освіти, в якому він працює,
педагогічним (науково-педагогічним) працівником, а також іншими фізичними та
юридичними особами.
На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі,
визначеному законодавством, за педагогічним (науково-педагогічним) працівником
зберігається місце роботи (посада) зі збереженням середньої заробітної плати.
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково – педагогічних
працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів
підвищення кваліфікації, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Надбавки та доплати
Відповідно до частин 4,5,6,7 ст. 61 України «Про освіту»:
Педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються щомісячні
надбавки за вислугу років у розмірах:
-понад три роки — 10 відсотків;
-понад 10 років — 20 відсотків;
-понад 20 років — 30 відсотків посадового окладу.
Педагогічний працівник,який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату
в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до
обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.
Частина 5 статті 61 набирає чинності з 1 січня 2019 р.

*

Заклад освіти має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не
заборонених законодавством, встановлювати педагогічним і науково-педагогічним
працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.
Керівник закладу освіти відповідно до законодавства, установчих документів та
колективного договору має право встановлювати педагогічним і науковопедагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому

процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів
тощо.
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надходжень закладів освіти може надаватисяматеріальна допомогадля вирішення
соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються
установчими документами закладів освіти або колективним договором.

