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ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» 

стосовно збільшення на 1 тарифний розряд розміру посадових окладів (ставок 

заробітної плати) педагогічних працівників закладів освіти, розроблений 

Міністерством освіти і науки України, і не погоджується з запропонованим рішенням. 

Підтримуючи пропозиції про підвищення тарифних розрядів для педагогічних 

працівників, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, організаційні ланки 

Профспілки, за наслідками обговорення на місцях попереднього проекту, вимагають 

одночасного підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати для всіх 

педагогічних працівників усіх типів закладів та установ освіти, а також науково-

педагогічних працівників з 1 січня 2018 року. 

Підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати лише тим 

педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої 

субвенції з Державного бюджету, призведе до ще більшого порушення міжпосадового 

рівня оплати праці як безпосередньо серед педагогічних працівників, так і серед 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. Прийняття положень про 

можливість розгляду Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів питання 

підвищення посадових окладів іншим категоріям педагогічних працівників та науково-

педагогічних працівників за наслідками виконання Державного бюджету України за 

перше півріччя 2018 року, які до того ж не уповноважені на прийняття рішень про 

оплату праці працівників освіти, спричинить конфліктні ситуації як між педагогічними 

працівниками різних типів закладів освіти, зокрема, дошкільних, позашкільних, 

професійно-технічних, так і між ними і науково-педагогічними працівниками. 

Передбачені проектом рішення викличуть справедливе невдоволення владою низькою 

оцінкою складної, важливої, відповідальної педагогічної праці. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України переважаюча більшість закладів 

освіти, а саме: заклади дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, перед вищої 

освіти, та частина закладів вищої освіти, здійснюється за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. Прийняття норми про підвищення на 1 тарифний розряд посадових окладів 

та ставок заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам усіх 

типів закладів та установ освіти з 1 січня 2018 року стимулюватиме місцеві органи 

влади до виконання попередніх урядових рішень щодо належного наповнення 

місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання 

жорсткого режиму економії, посилення фінансово-бюджетної дисципліни.  

 Тому ЦК Профспілки вимагає передбачення в постанові Кабінету Міністрів 

України норми про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати всіх 

педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року, змінивши її на 

назву «Про підвищення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних 

працівників». 
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