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Президія Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки
України вкотре вимагає від вищих органів влади реальних дій щодо безумовного виконання
чинного законодавства про освіту, зокрема в частині оплати праці педагогічних та науковопедагогічних працівників.
Уже два з половиною роки пройшло від прийняття Верховною Радою України Закону
України «Про освіту».Частиною 2 статті 61 Закону України «Про освіту» та підпунктом 1
пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень закону передбачено до 2023 року досягнути
найменшого розміру посадового окладу педагогічного працівника на рівні 4 прожиткових
мінімумів, а з 2023 року – 3 мінімальних заробітних плат з обов’язковим урахуванням
встановленої цією статтею їх міжпосадової диференціації залежно від кваліфікаційної
категорії.
Кабінетом Міністрів України на виконання саме поетапної реалізації зазначених норм
Закону та під тиском профспілок була прийнята постанова від 10.07.2019 № 822 «Про оплату
праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і
науки».
Однак, уже діючим Урядом 15 листопада 2019 р. прийнято Постанову № 1044 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 та
зупинення її дії».
Сьогодні представники вищих органів влади, зокрема окремі депутати Верховної Ради
України, керівництво Міністерства освіти і науки України активно популяризують тему про
підвищення посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників за умови
скасування діючих надбавок та доплат працівникам. Таке розв’язання питання підвищення
посадових окладів працівникам не сприймається освітянською спільнотою, оскільки
підвищення посадових окладів на фоні скасування окремих доплат та надбавок працівникам
призведе до фактичного підвищення посадових окладів, однак не призведе до збільшення
розмірів заробітних плат працівникам галузі.
Тому, при підвищенні посадових окладів працівникам, вимагаємо зберегти систему
доплат і надбавок працівникам у розмірах не нижчих, що були встановлені на час прийняття
Закону України «Про освіту».

Враховуючи наведене, просимо вжити дієвих заходів щодо реалізації статті 61 Закону
України «Про освіту» та відповідно розблокування зупиненої на 2020 рік постанови Кабінету
Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822.
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