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15.01.2021 № 02-5/39                                      Міністру освіти і науки України 

С.М. Шкарлету 
 

Шановний Сергію Миколайовичу ! 
 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з 

пропозицією ініціювати питання внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним 

працівникам закладів» щодо встановлення фіксованого розміру надбавки у 

розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним та іншим 

працівникам. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 23 «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності з 1 

січня 2018 року, було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 

23.03.2011 № 373, якими граничний розмір надбавки збільшено з 20% до 30% 

посадового окладу (ставки заробітної плати). Але надбавку обмежено 

мінімальним розміром не менше 5%, який був відсутній у попередній редакції 

постанови Кабінету Міністрів України № 373. 

Водночас підвищення розміру надбавки до 30% розмежовано у часі залежно 

від посад педагогічних працівників, типів закладів освіти, предметів навчального 

плану. На даний час всі педагогічні працівники мають право на встановлення їм 

надбавки в граничному розмірі 30% ставки заробітної плати (посадового окладу). 

Однак у зв’язку зі зміною адміністративно-територіальних одиниць та 

утворенням нових територіальних громад, до складу яких увійшли заклади освіти 

інших територій, склалася ситуація, коли в одній і тій самій територіальній 

громаді працівникам певних закладів освіти виплачується надбавка в розмірі 5%, 

іншим – 10-20-30%. 

Нерівномірно також розподілено між бюджетами територіальних громад 

обсяги освітньої субвенції. Особливо кричуща ситуація склалася з помісячним їх 

розписом, де на січень 2021 року затверджено мізерні обсяги, яких недостатньо 

для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати педагогам. Хоча в 

річних призначеннях їх для декотрих територій збільшено на досить значний 

відсоток. 

Через недостатність обсягів видатків освітньої субвенції та видатків у 

місцевих бюджетах на оплату праці педагогічних працівників на 2021 рік виникає 

загроза зменшення у відсотковому розмірі надбавки за престижність праці 

педагогічним працівникам, порівняно з розміром, що був установлений у 2020 

році, особливо у січні-лютому 2021 року. 

Така ситуація може призвести до того, що одночасне підвищення посадових 

окладів педагогічних працівників на 20% та зменшення розміру надбавки за 

престижність праці з 30-20% на 5% не стане реальним підвищенням заробітної 

плати педагогічним працівникам. Натомість заробітна плата значної частини 

педагогів фактично зменшиться, що спричинить їх невдоволення та обурення. 
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ЦК Профспілки, враховуючи зазначене та з метою реального підвищення 

заробітної плати педагогічним працівникам у 2021 році, розраховує на внесення 

Міністерством освіти і науки України пропозицій Кабінету Міністрів України 

щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 № 373 про 

встановлення надбавки за престижність педагогічної праці педагогічним, 

науковим і науково-педагогічним працівникам у фіксованому розмірі 30% замість 

норми про її встановлення у граничному розмірі. 

Таке рішення стане альтернативою неприйнятій постанові Кабінетом 

Міністрів України «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-

педагогічних і наукових працівників» щодо підвищення на 50% посадових 

окладів педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів та 

установ освіти, підготовленій Міністерством освіти і науки України та 

погодженій ЦК Профспілки  листом від 07.10.2020 № 02-5/557. 

 

 

З повагою, 

Голова Профспілки                                                               Георгій Труханов 

 

 

 

 

 

 


