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організацій Профспілки працівників 

освіти і науки України 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на численні запити з 

місць стосовно оплати праці працівників закладів та установ освіти під час 

оголошеного Урядом карантину рекомендує дотримуватися наступного. 

 Заробітна плата вчителям, викладачам, які працюють у декількох школах 

чи інших закладах освіти, а це може бути робота й за сумісництвом, якщо сумарне 

тижневе навантаження у цих закладах перевищує 18 годин (720 годин на рік), під 

час оголошеного карантину виплачується у розмірі, визначеному за тарифікацією, 

незалежно від того, за якими формами організовано роботу цих вчителів, 

викладачів (на віддаленому доступі, дистанційно, за гнучким графіком тощо).  

Відповідно до пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 

15.04.1993 № 102, місячна заробітна плата педагогічних працівників 

визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне 

навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на 

тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно 

незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.  

Згідно з пунктом 77 Інструкції № 102 у випадку, коли в окремі дні (місяці) 

заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин (епідемії) 

оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, 

за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. 

При відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, 

визначених Кодексом законів про працю України. 

Відповідно до частини першої статті 113 Кодексу законів про працю України 

час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох 
третин тарифної ставки, встановленого працівникові розряду (окладу). 

Пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки цю норму  

конкретизовано, а саме передбачено здійснення оплати простою працівникам, 

включаючи непедагогічних, не з їх вини, в розмірі середньої заробітної плати, але 

не менше тарифної ставки (посадового окладу). Цим пунктом Угоди також 

передбачено забезпечення оплати праці всіх інших педагогічних працівників 

(вихователів, вихователів-методистів, педагогів-організаторів, практичних 

психологів, соціальних педагогів, керівників гуртків, музичних керівників тощо) 

закладів освіти у випадках епідемії з розрахунку заробітної плати, встановленої 

при тарифікації, з дотриманням умов законодавства. 

До непедагогічних працівників відносяться всі працівники, посади яких не 

входять до Переліку педагогічних працівників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963, зокрема бібліотекари, медичні 



працівники, бухгалтери, інші спеціалісти, фахівці, технічні службовці, а також 

працівники, які працюють на посадах кухарів, машиністів з прання білизни, 

прибиральників, двірників, сторожів та інших робітничих посадах. 

 В застосуванні пункту 8.3.3 Галузевої угоди до непедагогічних працівників 

слід відносити також науково-педагогічних, наукових та інших працівників 

закладів вищої та післядипломної освіти. 

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та 

пункту 1.4 Галузевої угоди положення угоди діють безпосередньо та є 

обов'язковими для включення до колективних договорів. 

Стосовно працівників, які виконують педагогічну роботу в обсязі до 240 

годин на рік з погодинною оплатою праці, зокрема методистів методичних 

установ, то у випадках коли вони виконують свою роботу в умовах віддаленого 

доступу чи за якоюсь іншою формою, то за цю роботу виплачується заробітна 

плата відповідно до укладеного трудового договору. Згідно з пунктом 3 Переліку 

робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Мінфіну, Мінпраці, Мінюсту 

№ 43 від 28.06.1993 р., педагогічна робота в обсязі до 240 годин на рік (це 6-7 

годин на тиждень) з погодинною оплатою праці, не вважається сумісництвом. 

Виконання цієї педагогічної роботи в школі, або в іншому закладі освіти також має 

оплачуватися на загальних підставах.  

Якщо ж заклад освіти чи установа під час карантину не працює, тобто 

перебуває у простої, тоді за нормами статті 113 Кодексу законів про працю 

України за працівниками зберігається заробіток. Такий заробіток має зберігатися 

на всіх місцях роботи, бо будь-яких обмежень щодо залежності трудових відносин 

від місця роботи статтею113 не встановлено. 

 Відповідно до  пункту 5 Положення про умови роботи за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом 

№ 43, оплата праці сумісників здійснюється за фактично  виконану роботу. 

Одержана за роботу за сумісництвом заробітна плата при підрахунку середнього 

заробітку на основній роботі не враховується, крім випадків, передбачених 

пунктом 10 цього положення.  

Згідно з пунктом 10 Положення заробітна плата на всіх місцях роботи 

враховується при обчисленні середнього заробітку: вчителям та викладачам, які 

працюють у декількох закладах освіти, педагогічним працівникам закладів 

дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів (як в одному, так і в декількох); 

медичним працівникам дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт, а також 

для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, закладів 

дошкільної освіти.  

Середня заробітна плата для її збереження працівникам на час простою 

зокрема й тим, які працюють за сумісництвом - за їх місцем роботи, визначається 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про 

затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати». Пунктом 1 

Загальних положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, перелік 

випадів, для яких обчислюється середня заробітна плати, є невичерпним.  

 Рекомендуємо довести зазначений лист до організаційних ланок профспілки 
для використання його в роботі при відстоюванні трудових прав спілчан. 

Голова Профспілки  Г.Ф.Труханов  




