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Народним депутатам України

У 2017  році прийнятий Закон «Про освіту», статтею 61 якого передбачалось
встановлення  посадового  окладу  педагогічного  працівника  найнижчої
кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  №  822  від  10.07.2019  року  Про
оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і
установ освіти і науки передбачалась поетапна реалізація статті 61 Закону в частині
підвищення посадових окладів працівників.

Однак, Постановами Кабінету Міністрів України у 2020, 2021 і 2022 році  дія
Постанови Кабінету Міністрів України №  822 від 10.07.2019 року призупинялась.

На початку 2022 року Міністерство освіти і науки України інформувало, що
за дорученням Офісу Президента України та Президента України В. Зеленського
Міністерством  освіти  і  науки  спільно  з  Міністерством  фінансів  розглядаються
можливі варіанти підвищення заробітних плат педагогічних, науково-педагогічних
та наукових працівників,  зокрема,  щодо забезпечення  оплати праці  педагогічних
працівників з 1 вересня 2022 року в розмірі не менше 15 тисяч гривень на місяць.

Надію,  що  вже  з  2023  року  ці  наміри  стануть  реальністю,  перекреслив
віроломний напад росії на Україну і  війна.

Попередні дії влади свідчать, що законодавчі зміни щодо підвищення рівня
заробітних  плат  педагогічним  та  науково-педагогічним  працівникам,  які  були
закладені в основі нового закону «Про освіту» ще в 2017 році так  і залишились
намірами на наступні роки.



Зрозуміло,  що  сьогодні  всі  пріоритети  видатків  держави  спрямовані  на
обороноздатність держави та підтримку Збройних сил України.
         Намірам   так  і  не  судилось  реалізуватись,  а  відповідно  до  секвестру
державного  бюджету,  згідно   постанови  Кабінету  Міністрів  України  №  401  від
1.04.2022  року,  фактичні  обсяги  освітньої  субвенції  та  фінансування  вищих
навчальних  закладів  з  державного  бюджету  були  зменшені  на  10  відсотків  від
річних  призначень,  що  призвело  до  суттєвого  зменшення  заробітних  плат
працівникам.

Проєкт державного бюджету на 2023 рік знову передбачає  значне зменшення
видатків на освіту, що  призведе до зменшення і так уже зменшених у 2022 році
заробітних плат педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Просимо врахувати, що перед 24 лютим цього року у вкрай нерівних умовах
щодо рівня заробітних плат опинились працівники різних сфер економіки: одні  вже
мали суттєві підвищення заробітних плат, а інші отримали  тільки обіцянки. 

Отже,  шановні  представники  органів  вищої  влади,  просимо  врахувати,  що
освітяни достатньо «годовані» п’ятирічними обіцянками і при формуванні бюджету
на 2023 рік вимагаємо врахувати, що рівень заробітних плат в освіті  жодним чином
не наближений до законодавчого рівня, більше того він продовжує зменшуватися і
вкрай  негативно  впливає  як  на  життєвий  рівень,  так  і  мотивацію  професійного
вибору, та створює вкрай загрозливу ситуацію із кадровим забезпеченням  у галузі
освіти. 

Вимагаємо у державному бюджеті України на 2023 рік визначити без жодного
сумніву пріоритетність  видатків на обороноздатність держави, підтримку Збройних
Сил України  а також підвищення рівня заробітних плат педагогічним та науково-
педагогічним працівникам.
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