
 

 

 

 

 
Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки 

України не може стояти осторонь неоднозначних та збурюючих громадянське 
суспільство повідомлень, офіційних заяв окремих посадовців, які поширюються 
у соціальних мережах та засобах масової інформації. У педагогічної спільноти 
Львівської області викликала роздратування і гнів інформація про те, що 
народним депутатам, урядовцям та окремим керівникам державних 
підприємств, які фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів, у 2020 році відбулось безпрецедентне підвищення і без того високих 
заробітних плат. Немає значення яким способом це підвищення відбулось: чи 
шляхом зростанням посадових окладів службовців, чи виплатою колосальних 
(1000%) премій. Також викликає шок і дике несприйняття інформація про 
заробітні плати топ-керівників державних підприємств, незважаючи на те, що 
деякі з них є відверто збитковими і дотаційними.  
  Цинічними за таких умов виглядають заяви високопосадовців про 
неможливість підвищення заробітної плати педагогічним працівникам у 2020 
році, як це передбачалось постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 10 
липня 2019р. Згодом виконання даної постанови було призупинено до 2021 
року. Також не виконується ст. 61 Закону України «Про освіту» щодо 
встановлення посадового окладу педагогічному працівникові найнижчої 
кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Слід 
зауважити, що освітня галузь перебуває на етапі реформування. Реформується 
система закладів освіти, змінюється порядок підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, започатковується процедура сертифікації педагогів, 
створюються передумови для здорової конкуренції між педагогами задля 
підвищення рівня і якості надання освітніх послуг у закладах освіти. Ставлячи 
усі ці вимоги перед педагогічним працівником, чи задумується законодавець, 
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якого розміру повинна бути заробітна плата у педагогічного, науково-
педагогічного працівника?   
 Представляючи та відстоюючи трудові права і законні інтереси 
працівників освітньої галузі, ми підтримуємо зростання заробітної плати в 
державі, але якщо це буде відбуватись системно в усіх галузях.   
 Розмір мінімальної заробітної плати на рівні 4723 грн. та прожиткового 
мінімуму – 2102 грн., що встановлені на 2020 рік,  явно не співмірні із 
«захмарними» заробітними платами окремих державних чиновників. Вважаємо 
таку ситуацію із заробітними платами недопустимою і дискримінаційною. В 
Україні, як і в будь – якій іншій розвиненій країні, має витримуватись 
справедливе співвідношення між зарплатами керівників вищого рівня і 
середніми зарплатами у бюджетній сфері. Такі ненормальні відмінності 
розколюють суспільство. Найбільшим збудником соціальних протистоянь між 
владою і народом є якраз неправомірний розподіл загальних прибутків. Такі 
речі будуть провокувати соціальну напругу та ще більше збурення суспільства, 
що призведе до протистоянь і дестабілізації ситуації в країні із невідомо якими 
наслідками. 
 Вкотре наголошуємо, що згідно ст. 1 Конституції України, Україна є 
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Однак,  
несправедливе співвідношення розмірів максимальної і мінімальної заробітних 
плат є прямим порушення Основного Закону. Про яку соціальну справедливість  
за таких обставин може йти мова?  

Вимагаємо законодавчо обмежити максимальний розмір місячної 
заробітної плати з усіма доплатами, преміями і надбавками усім категоріям 
працівників, які фінансуються за рахунок коштів державного і місцевих 
бюджетів до рівня 10 мінімальних заробітних плат. 

Сподіваємось на Ваше розуміння і наполягаємо якомога швидше усунути 
це ганебне явище із заробітними платами чиновників, шляхом справедливого 
розподілу коштів платників податків – громадян України. 
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