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з питань науки і освіти 
 
 Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки 
України просить вжити заходів щодо забезпечення підвищення заробітних плат 
педагогічним та науково-педагогічним працівникам.  
           Постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 «Про 
підвищення оплати праці педагогічних працівників» виключно посадові оклади 
та ставки заробітної плати педагогічних працівників, оплата праці яких 
здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, підвищені з 
1 січня 2018 року на 10%. Підвищення заробітних плат зазначеним категоріям 
працівників є позитивним моментом, однак вважаємо, що вибірковість та 
неоднаковий підхід до підвищення посадових окладів педагогічним та науково-
педагогічним  працівникам викликає невдоволення в окремих категорій 
працівників. 
         Відповідно до ст. 5 Закону України «Про освіту» освіта є державним 
пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний 
розвиток суспільства. Фінансування освіти є інвестицією в людський потенціал, 
сталий розвиток суспільства і держави.  
           Вибірковий підхід до підвищення посадових окладів суперечить статті 57 
цього ж Закону, згідно якого держава однаково  гарантує  педагогічним і 
науково-педагогічним працівникам 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. 
             Різний підхід Уряду до формування посадових окладів окремих 
педагогічних та науково – педагогічних працівників суперечить принципам 
формування посадових окладів, визначених ст.61 Закону «Про освіту», якою 
встановлено, що 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. Зазначеною статтею не передбачено різного підходу до 
формування посадових окладів педагогічним та науково-педагогічним 



працівникам в залежності від джерел фінансування заробітних плат 
працівників. 

Підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати лише тим 
педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої 
субвенції з Державного бюджету, призвела 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, спричиняє конфліктні ситуації як між педагогічними працівниками різних 
типів закладів освіти, зокрема, дошкільних, позашкільних, професійно-
технічних, так і між ними і науково-педагогічними працівниками. 
            Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки 
України, реагуючи на масові звернення педагогічних працівників дошкільних, 
позашкільних, професійно-технічних, вищих закладів освіти, методичних 
служб та науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти, та з метою 
дотримання чинного законодавства, соціальної справедливості і належного 
мікроклімату в колективах, просить невідкладно прийняти рішення щодо 
поширення Постанови  Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 
«Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» на всіх педагогічних 
та науково-педагогічних працівників. 
 
   
 
Голова Львівської обласної  
організації профспілки 
працівників освіти і науки України                                                М. Яцейко 

 
�


