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21.01.2021 № 02-8/59                                     Головам обласних, Київської міської 

організацій Профспілки працівників 

освіти і науки України 
 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України доводить до відома і 

врахування у роботі постанову Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 29 

«Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери», згідно з якою посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 

2021 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника 1 тарифного розряду — 2 670 гривень, з 1 грудня 2021 р. — 2 893 гривні. 

Зазначена постанова застосовується з 1 січня  2021 року. 

З набуттям її чинності з 1 січня 2021 року продовжується виплата доплати до 

нового розміру мінімальної заробітної плати тим працівникам, кому нарахована 

заробітна плата нижче мінімальної. Сума такої доплати визначається пропорційно 

виконаній нормі праці (робочого часу) згідно зі статтею 3-1 Закону України «Про 

оплату праці».  

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік» від 15.12.2020 № 1082-IX мінімальну заробітну плату з 1 січня 2021 року 

встановлено у місячному розмірі 6000 гривень, а з 1 грудня - 6500 гривень; у 

погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні, з 1 грудня - 39,12 гривні. 

Стосовно посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних 

працівників, то їх розміри визначаються з урахуванням підвищення на 10%, 

встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2018 № 22 «Про 

підвищення оплати праці педагогічних працівників». Посадові оклади науково-

педагогічних працівників визначаються з урахуванням підвищення на 11% 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 36 «Про 

підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників». 

Привертаємо увагу, що пунктом 2 постанови керівникам установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери, серед яких заклади та установи 

освіти і науки, доручено забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, 

які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, 

шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, 

відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів 

його роботи. 

Додаємо також визначені з урахуванням зазначених постанов розміри 

посадових окладів та ставок заробітної плати за всіма тарифними розрядами Єдиної 

тарифної сітки для використання у роботі. 

 

Додаток: на 1 аркуші у вкладеному файлі. 

 

 

Голова Профспілки                                                          Г.Ф.Труханов 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 20 січня 2021 р. № 29 

Київ 

Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери 

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 

серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 

р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064) після абзацу третього доповнити новим 

абзацом такого змісту: 

«Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 р. розраховуються виходячи 

з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 

2 670 гривень, з 1 грудня 2021 р. — 2 893 гривні.». 

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим. 

2. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують 

заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом 

встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності 

та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. 

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, органам 

державної влади, іншим державним органам привести власні нормативно-правові 

акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що 

належать до сфери їх управління, у відповідність із цією постановою. 

Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів до 

приведення власних нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у 

відповідність із цією постановою. 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 

1 січня 2021 року. 

 

Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ 

 

Інд. 73 
 

 

 

 

 

 

 

 


