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Інформуємо Вас, що до Комітету з питань науки і освіти у квітні -  травні 
надійшло більш ніж 650 звернень від первинних профспілкових організацій 
закладів освіти з вимогою підтримати зареєстрований у Верховній Раді Україні 
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо 
виплати педагогічним та науково-педагогічним працівникам щомісячної 
надбавки за престижність педагогічної праці» (реєстр. № 10100 від 27.02.2019), 
яким пропонується законодавче закріплення виплати щомісячної надбавки за 
престижність педагогічної праці в розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки 
заробітної плати) педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів та 
установ освіти незалежно від їх підпорядкування.

Повідомляємо, що 15 травня 2019 року на засіданні Комітету з питань науки 
і освіти було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України проект 
Закону про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо виплати 
педагогічним та науково-педагогічним працівникам щомісячної надбавки за 
престижність педагогічної праці (реєстр. № 10100 від 27.02.2019 р.), поданий 
народними депутатами України Кривенком В.М., Амельченком В.В., 
Артюшенком І.А., Констанкевич І.М. та іншими, прийняти за основу та в цілому.

Принагідно інформуємо, що Комітет з питань науки і освіти неодноразово 
звертався до Голови Верховної Ради України А. Парубія з пропозицією включити 
цей законопроект для першочергового розгляду до порядку денного пленарного 
засідання Верховної Ради України.

Просимо Вас, шановний Георгію Федоровичу, ознайомити освітні первинні 
профспілкові організації з цим листом.

Додаток: Рішення Комітету

З повагою,

Голові
Центрального комітету 
Профспілки працівників освіти і 
науки України
ТРУХАНОВУ Г.Ф.

Шановний Георгію Федоровичу!

Перший заступник 
Голови Комітету

mailto:kno@i-ada.gov.ua


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

Р І Ш Е Н Н Я
До протоколу № 108 
від 15 травня 2019 року

Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про освіту” щодо виплати педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам щомісячної надбавки за престижність педагогічної праці”
(реєстр. № 10100 від 27.02.2019), 

поданий народними депутатами України 
Кривенком В.М., Амельченком В.В., Артюшенком І.А., Констанкевич І.М., 

Дубініним О.І., Веселовою Н.В. та іншими

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 
освіту” щодо виплати педагогічним та науково-педагогічним працівникам 
щомісячної надбавки за престижність педагогічної праці (реєстр. № 10100 від 
27.02.2019), поданий народними депутатами України Кривенком В.М., 
Амельченком В.В., Артюшенком І.А., Констанкевич І.М. та іншими, Комітет 
відзначає, що законопроектом пропонується встановлення щомісячної надбавки 
за престижність педагогічної праці в розмірі 30 відсотків посадового окладу 
(ставки заробітної плати) педагогічним і науково-педагогічним працівникам 
закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх 
підпорядкування.

Головне науково-експертне управління у своєму висновку зазначило, що за 
результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на 
доопрацювання.

Міністерство освіти і науки України у своєму експертному висновку від 28 
березня 2019 року вважає недоцільним прийняття зазначеного законопроекту, 
оскільки постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 
“Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, 
позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої 
освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” дозволяє 
керівнику закладу освіти встановлювати конкретний розмір надбавки як в межах 
визначеного граничного розміру (5%), так і в максимальному розмірі (30%)
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відповідно до особистого внеску працівника у загальні результати роботи 
закладу та в межах фонду оплати праці.

Асоціація міст України підтримує законопроект № 10100. Разом з тим, 
враховуючи, що реалізація цієї норми призведе до суттєвого збільшення 
видатків, пропонує передбачити для місцевих бюджетів компенсацію з 
Державного бюджету України коштів на збільшення заробітної плати 
педагогічним працівникам.

Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначило, що 
встановлення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам та 
науково-педагогічним працівникам закладів освіти в розмірі ЗО відсотків 
потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевого бюджетів в обсязі 
близько 12 млрд. грн. Міністерство фінансів України не підтримує зазначений 
законопроект.

Враховуючи вищезазначене, Комітет в и р і ш и в :

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 
першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про 
внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо виплати педагогічним та 
науково-педагогічним працівникам щомісячної надбавки за престижність 
педагогічної праці (реєстр. № 10100 від 27.02.2019), поданий народними 
депутатами України Кривенком В.М., Амельченком В.В., Артюшенком І.А., 
Констанкевич І.М. та іншими, прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 
пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 
Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти О.Співаковському.

Перший заступник 
Голови Комітету


