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Головам та депутатам місцевих рад 

 

Керівникам органів управління освітою  

 

Головам територіальних організацій  

і ПК обласного підпорядкування 

Кіровоградської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України 
 

Про зменшення розміру оплати праці  

в закладах загальної середньої освіти  

під час воєнного стану 
 

З огляду на звернення членів Профспілки та отриманням інформації про заплановане 

зменшення розміру оплати праці працівників деяких закладів загальної середньої освіти 

Кіровоградської області зі скасуванням деяких гарантованих виплат у зв’язку зі зменшенням 

видатків на освітню субвенцію пов’язане з введення воєнного стану в Україні, Кіровоградський 

обком Профспілки працівників освіти і науки України вважає за доцільне звернути увагу голів і 

депутатів місцевих рад та керівників органів управління освітою територіальних громад області на 

положення чинного законодавства України щодо особливостей застосування норм трудового 

законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану. 

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (далі – Указ), затвердженого Законом України від 24 лютого 

2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану 

в Україні», в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 

30 діб. 

Відповідно до Указів Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 14 березня 2022 року № 133 та від 18 квітня 2022 року № 259 строк дії воєнного стану в 

Україні було продовжено відповідно з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року та з 05 години 30 

хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, тобто до 25 травня 2022 року. 

Відповідно до пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, педагогічним 

працівникам щомісячно виплачується заробітна плата, встановлена при тарифікації. 

Згідно вимог ст. 21 Закону України «Про оплату праці», працівник має право на оплату своєї 

праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового 

договору. 

Суб'єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати 

рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і 

колективними договорами (ст. 22 Закону України «Про оплату праці»). 

Крім того, відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України та пункту 5.3.17 

Галузевої угоди про зміну істотних умов праці, зокрема розмірів оплати, працівники, серед яких 

педагогічні, мають бути повідомлені не пізніше ніж за два місяці. 



Відповідно до п. 9.2.1 Галузевої угоди з виборними профспілковими органами погоджуються 

всі нормативні акти, які стосуються прав та інтересів працівників у сфері трудових та соціально-

економічних відносин, в тому числі і розпорядчі акти щодо зміни розміру заробітної плати. 

Згідно Закону України «Про колективні договори і угоди», п. 1.4 Галузевої угоди її положення 

діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії 

сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня. 

Згідно ст. 140 Конституції України, ст. 2, 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», органи місцевого самоврядування, в тому числі і виконавчі, вирішують питання місцевого 

значення в межах Конституції і законів України, тобто не мають повноважень скасовувати 

законодавчі норми, в тому числі і щодо оплати окремих видів педагогічної діяльності та 

гарантованого мінімуму надбавки за престижність педагогічної праці. 

Стаття 19 Конституції України визначає, що органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів встановлено у ст. 

25, 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких відсутні повноваження 

щодо внесення змін у структуру заробітної плати працівників освіти чи відміни оплати окремих 

видів діяльності освітян, що встановлені законодавчо. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних 

гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від 15.03.2022 

року (який набрав чинності 20.03.2022 року) Закон України «Про освіту» було доповнено статтею 

57-1 «Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». 

Відповідно до ст. 57-1 Закону України «Про освіту» працівникам закладів освіти, у тому числі 

тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи 

окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені 

змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від 

місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується: 

- організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є 

найбільш безпечною для його учасників; 

- збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших 

виплат, передбачених законом; 

- місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби). 

П. 2 ч. 3 ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначені окремі види 

педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у співвідношенні до тарифної ставки, в 

тому числі класне керівництво, перевірка навчальних робіт учнів та інш. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 373 від 23.03.2011 року (у діючій редакції) з 

метою підвищення престижності праці педагогічних працівників встановлено надбавку в 

граничному розмірі 30 відсотків посадового  окладу  (ставки  заробітної  плати),  але не менше 5 

відсотків, педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх  

підпорядкування. Граничний мінімум зазначеної надбавки диференційовано залежно від посад 

педпрацівників. 

Згідно вимог ч. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України, місцеві ради при затверджені 

відповідних бюджетів повинні враховувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. 

П. 6.2.2 Галузевої угоди встановлено, що несвоєчасна або в неповному обсязі виплата 

заробітної плати кваліфікується як грубе порушення законодавства про оплату праці та цієї угоди. 

Звертаємо увагу, що чинним законодавством за несвоєчасну виплату заробітної плати чи 

виплату її не у повному розмірі, невиконання колективних договорів, угод встановлено такі види 

відповідальності: 

- дисциплінарна: звільнення (п. 1 ст. 41 КЗпП України); 

- адміністративна відповідальність: штраф до 11 169 грн. (ст. 41, 41-2 КпАП України, 265 

КЗпП України); 

- кримінальна: штраф, позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю (ст. 175 КК України). 



 

Керуючись ст. 14 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану» та ст. 35 Закону України «Про оплату праці», відповідно до яких професійні спілки 

уповноважені здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про оплату 

праці, Кіровоградський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України 

просить забезпечити на території вашої громади дотримання прав та інтересів працівників 

закладів загальної середньої освіти, зокрема на отримання заробітної плати в обсязі не менше 

гарантованого чинним законодавством України. 
 

 
Голова  

обкому Профспілки 
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