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За даними районних, міських органів управління освітою та органів 
управління освітою об’єднаних територіальних громад до завершення  
поточного бюджетного року не вистачає коштів  для забезпечення своєчасної та 
повної виплати заробітної плати педагогічним  працівникам загальноосвітніх 
навчальних закладів.   

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки 
України звернулась до вищих органів влади щодо необхідності внесення змін 
до формули розрахунку освітньої субвенції та скерування додаткових обсягів 
освітньої субвенції окремим місцевим бюджетам Львівської області.   

В окремих адміністративних  територіях, а зокрема - м. Дрогобич, 
м.Стрий,  отг.м. Рудки, отг смт. Нові Стрілища, працівників повідомлено про 
зменшення, а в окремих, як отг с. Нове місто, уже з 1 січня 2018 року зменшено 
надбавку за престижність праці педагогічним працівникам до 5 відсотків та отг. 
м. Ходорів з квітня   зменшено надбавку до  10 %. І це при тому, що розмір 
такої надбавки у 2017 році  становив  20 відсотків. 

Така реальна ситуація на тлі декларацій та відповідних рішень Уряду про 
підвищення заробітних плат педагогічних працівників, які фінансуються за 
рахунок освітньої субвенції, викликає масове невдоволення працівників та 
трудових колективів. 

Важливо, що на засіданні Уряду 21.02.2018 року Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман  вкотре нагоголосив і дав відповідні доручення про те, що  
зростання зарплат вчителів повинно становити не менше 25 %. 

Трудові колективи навчальних закладів, які повідомлено про зменшення 
надбавки за престижність педагогічної праці, або вже фактично зменшено, 
скеровують свої звернення до органів влади і висловлюють обурення. 
Педагогічних працівників,  яких повідомлено про зміну істотних умов в частині  
зменшення надбавки, а у випадку  незгоди, їх попереджають про звільнення з 
роботи. 

Недостатність коштів для виплати поточної заробітної плати вже 
призводить до порушення термінів виплати поточної заробітної плати та 
розміру виплати заробітної плати за першу половину місяця, які встановлені 
ст.115 Кодексу законів про працю України. 
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Враховуючи наведене і з метою недопущення та упередження масових 

невдоволень, просимо вжити заходів щодо врегулювання проблемних питань в 
оплаті праці педагогічних працівників, що склалися в окремих 
адміністративних територіях області. 
 
 
З повагою 
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