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Голові Львівської обласної організації
профспілки працівників освіти і науки України
Яцейко М. Г.
Щодо листа від 25 лютого 2020 року № 76
Шановна Маріє Григорівно!
На Ваш лист від 25 лютого 2020 року № 76 щодо оплати праці
педагогічних та науково-педагогічних працівників Міністерство освіти і науки
України у межах компетенції повідомляє наступне.
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року
№ 1044 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10
липня 2019 року № 822 та зупинення її дії» (далі – Постанова) передбачено
зупинення на 2020 рік дії постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня
2019 року № 822, якою затверджені нові схеми посадових окладів (ставок
заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.
За результатами прийняття Постанови здійснюється розробка проєктів мін до
законів, які встановлять нову, справедливу систему оплати працю для
педагогічних працівників.
У 2020 році оплата праці працівників закладів та установ освіти буде
здійснюватися відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ», який розроблено відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 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».
Водночас інформуємо, що Законом України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» передбачена субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти у розмірі 3,75 млрд грн, з яких
1,55 млрд грн буде спрямовано на підтримку молодих вчителів – у 2020 році всі
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вчителі зі стажем роботи до 10 років отримають матеріальну допомогу у
розмірі десяти прожиткових мінімумів – 21020 грн.
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