
 

 
 

  

11.02.2021 № 02-5/122                                        Міністерство освіти і науки України 

 
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається у зв’язку з 

підготовкою головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до 
Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, яка відповідно до частини 1 статті 33 
Бюджетного кодексу України визначає засади бюджетної політики і показники 
державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання 
проекту Державного бюджету України і прогнозів місцевих бюджетів. 

Відповідно до частини 9 статті  33  Бюджетного кодексу України Бюджетна 
декларація має містити зокрема положення щодо розміру мінімальної заробітної 
плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, пріоритетних завдань 
фінансового забезпечення реалізації державної політики у різних сферах 
діяльності, зокрема сфері освіти, взаємовідносин державного бюджету з 
місцевими бюджетами та інших питань, необхідних для складання проекту закону 
про Державний бюджет України. 

Дотримуючись принципів соціального партнерства, розраховуємо на 
підтримку позиції Профспілки при формуванні міністерством пропозицій до 
Бюджетної декларації на 2022-2024 роки та проекту Державного бюджету на 2022 
рік, яка полягає у наступному: 

– встановлення розміру прожиткового мінімуму на рівні його фактичної 
величини, необхідної для забезпечення нормального функціонування організму 
людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також 
мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, 
необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 
особистості, як це передбачено статтею 1 Закону України «Про прожитковий 
мінімум»; 

– встановлення розміру мінімальної заробітної плати на рівні, що 
забезпечить  достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло, як це гарантовано статтею 48 Конституції України. За 
міжнародними оцінками рівень мінімальної зарплати повинен складати близько 
50 відсотків середньої заробітної плати у галузях економіки;   

– встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної 
тарифної сітки на рівні, що перевищує розмір прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, але не нижче мінімальної заробітної плати, для визначення 
розміру посадових окладів працівників наскрізних професій; 

– встановлення обсягів видатків на освіту відповідно до статті 78 Закону 
України «Про освіту» в розмірі не менше 7% ВВП у 2022 році з досягненням їх 
розміру 9% ВВП у 2023 році, та 10% у 2024 році; 

– забезпечення законодавчо гарантованих статтею 61 Закону України «Про 
освіту» розмірів посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних 
працівників з установленням у 2022 році розміру посадового окладу 
педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні чотирьох 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у 2023 та 2024 роках – трьох 
мінімальних заробітних плат з відповідною їх диференціацією залежно від 
кваліфікаційної категорії не менше ніж на 10%, а науково-педагогічних 
працівників - на 25% вище, з урахуванням норм п.6 Прикінцевих та перехідних 



 
 

положень цього закону; 
– виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат, надбавок, 

премій, винагород та інших виплат з відновленням редакцій статті 95 Кодексу 
законів про працю України, статті 3 Закону України «Про оплату праці»; 

– забезпечення обсягів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам в розмірі, необхідному для виплати своєчасної та в повному обсязі 
заробітної плати педагогічним працівникам закладів освіти, які забезпечують 
надання повної загальної середньої освіти, залежно від кількості в них класів 
(груп), створених відповідно до законодавчо визначених норм, з удосконаленням 
формули їх розподілу з метою наближення до фактичної потреби відповідного 
закладу освіти. Безумовне цільове використання освітньої субвенції на оплату 
праці педагогічних працівників; 

– передбачення обсягів додаткової дотації на покриття поточних витрат 
загальноосвітніх навчальних закладів у обсягах, необхідних для забезпечення 
створення належних умов для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти, 
незалежно від місця їх проживання; 

– надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здобуття 
дітьми дошкільної освіти, для якісної підготовки робітничих кадрів, а також 
фахівців, яких готують заклади фахової передвищої освіти для задоволення вимог 
сучасного ринку праці та потреб особистості; 

– затвердження нормативів бюджетної забезпеченості для визначення 
розподілу міжбюджетних трансфертів на здобуття освіти, розраховані на підставі 
державних соціальних стандартів і нормативів, встановлених законами у галузі 
освіти, відповідно до статті 94 Бюджетного кодексу України; 

– забезпечення розвитку мережі закладів освіти для реалізації права 
громадян України на якісну та доступну освіту відповідно до їхніх потреб 
незалежно від місця їхнього проживання, як це гарантовано статтею 3акону 
України «Про освіту»; 

– забезпечення безоплатним користуванням педагогічних працівників 
сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа, 
житлом з опаленням та освітленням, безоплатного підвезення сільських педагогів 
до місця роботи і додому;  

– встановлення рівня стипендіального забезпечення студентів та учнів на 
рівні, не нижчому від прожиткового мінімуму, відповідно до статей 1 та 17 Закону 
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та 
статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»; 

– збільшення розміру адресної грошової допомоги випускникам закладів 
вищої освіти, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного 
профілю та уклали угоду про роботу в закладах загальної та професійно-технічної 
освіти, забезпечення її надання молодим спеціалістам закладів дошкільної, 
позашкільної освіти; 

– підвищення рівня пенсійного забезпечення, осучаснення розміру раніше 
призначених пенсій з урахування середньої заробітної плати у галузях економіки 
за останні три роки; 

– фінансового забезпечення наукової діяльності та законодавчо 
гарантованих виплат науковим працівникам відповідно до Закону України «Про 
наукову та науково-технічну діяльність».                 
 
 

 Голова Профспілки                                                                      Г.Ф.Труханов 


