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ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу 

забезпечення видатків на освіту у проекті Державного бюджету України на 2022 

рік, необхідних для реалізації норм статті 61 Закону України «Про освіту», про що 

йшлося під час зустрічі з представниками Міністерства фінансів України 7 

вересня 2021 року. 

Профспілка наголошує, що вже впродовж 4 років постіль не реалізуються 

норми статті 61 Закону України «Про освіту» та його Прикінцевих та перехідних 

положень, відповідно до яких посадовий оклад (ставка заробітної плати) 

педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії має відповідати 4 

прожитковим мінімумам на працездатну особу і з 2023 року – трьом розмірам 

мінімальної заробітної плати з відповідною їх диференціацією.  

На даний час найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника, що 

відповідає 9 тарифному розряду ЄТС, складає лише 2,2 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2021 року.  

Враховуючи відтермінування дії постанови Кабінету Міністрів України від 

10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників закладів і установ освіти і науки» постановою Уряду від 

23.11.2020 № 1149, ЦК Профспілки пропонує вдруге ініціювати проект постанови 

Кабінету Міністрів України про застосування з 1 січня 2022 року додаткового 

коефіцієнта 1,5 для підвищення розмірів посадових окладів педагогічних, 

науково-педагогічних і наукових працівників, як альтернативу постанові № 822.  

Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників» вже був 

розроблений Міністерством освіти і науки та підтриманий Профспілкою ще 7 

жовтня 2020 року, як альтернативний постанові № 822, під час його розгляду у 

зв’язку з офіційним зверненням міністерства до СПО об’єднань профспілок. 

Зазначаємо, що одночасно з запровадженням цієї постанови пропонується 

скасувати низку постанов Кабінету Міністрів України, серед яких постанова № 

373 від 23.03.2011 щодо встановлення надбавок педагогічним працівникам «за 

престижність праці» у граничному розмірі 30%, постанова № 22 від 11.01.2018 

щодо підвищення на 10% посадових окладів та ставок заробітної плати 

педагогічних працівників та постанова № 36 від 23.01.2019 щодо підвищення на 

11% посадових окладів науково-педагогічних працівників, а також відтермінувати 

дію постанови № 822.  

За розрахунками Міністерства освіти і науки України на таке підвищення 

необхідно було додатково передбачити в Державному бюджеті України на 2021 

рік 34,6 млрд. грн., з них для працівників, оплата праці яких здійснюється з 

місцевого бюджету, близько 4,3 млрд. грн., з державного бюджету – приблизно 

30,3 млрд. грн. З урахуванням збільшення розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб з 1 січня 2022 року до 2481 грн. порівняно з його розміром на 1 

19.10.2021 №  02-5/686 

    

Міністерство освіти і науки України 

mailto:sekr.osvita@gmail.com
http://www.pon.org.ua/


січня 2021 у сумі 2270 грн, необхідні додаткові видатки на реалізацію зазначеного 

проекту постанови становитимуть 38,4 млрд. грн. 

При цьому слід урахувати, що 22% від цієї суми повернеться до пенсійного 

фонду та фондів соціального страхування відповідними внесками, нарахованими 

на фонд оплати праці. Місцеві бюджети поповняться надходженнями від сплати 

податку на доходи фізичних осіб в обсязі до 60% від суми, що стягується за 

ставкою 18% на нараховані доходи педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників, яким буде підвищено заробітну плату. Повернуться також 

кошти до державного бюджету від сплати податку на доходи фізичних осіб, а 

також військового збору в розмірі 1,5% від нарахованої заробітної плати. Таким 

чином зменшиться сума дотації з Державного бюджету Пенсійному фонду та 

поповняться як місцеві, так і державний бюджети. 

Стосовно постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822, для 

реалізації якої, як зазначається у листі Міністерства фінансів від 12.10.2021 № 

07010-05-10/31204 необхідні додатково видатки у сумі 120,8 млрд. гривень, то ЦК 

Профспілки власне й пропонує підтримати більш прийнятний на даний час 

механізм реалізації частини другої статті 61 Закону України «Про освіту». 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати 

праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників» про 

застосування з 1 січня 2022 року додаткового коефіцієнта 1,5 для підвищення 

розмірів посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних і наукових 

працівників та відповідне її фінансове забезпечення видатками Державного 

бюджету на 2022 рік сприятиме забезпеченню законодавчо встановлених норм 

щодо рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників, передбачених статтею 61 Закону «Про освіту» та статтею 36 Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність».  

Інформуємо також що освітянська громадськість не сприймає наміри влади 

заморозити рівень оплати праці працівників на основі ЄТС у 2022 році, що 

підтверджується такими показниками проекту Державного бюджету України на 

наступний рік, як встановлення розміру посадового окладу працівника 1 

тарифного розряду на рівні 2 982 грн. з 1 жовтня 2022 року, проти показника 

станом на 1 грудня 2021 року в розмірі 2 893 грн., що означає збільшення 

посадових окладів працівників лише наприкінці року і лише на 3,1%, особливо на 

тлі запевнень про суттєве підвищення заробітної плати працівників відповідних 

галузей економіки та у зв’язку з підвищенням цін та тарифів на житлово-

комунальні послуги.  

Розраховуємо на подальші дії Міністерства освіти і науки щодо подання на 

розгляд відповідних органів влади проекту зазначеної постанови Кабінету 

Міністрів України і висловлюємо готовність у організації підтримки її прийняття 

спілчанами.  

Відповідне звернення спрямовано також до Міністерства фінансів України, 

профільного комітету Верховної Ради України та Спільного представницького 

органу об’єднань профспілок. 

 

 

Голова Профспілки       Г.Ф. Труханов 


