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22.11.2021 № 02-5/771                                                 Президенту України 

Володимиру Зеленському 

 

Шановний Володимире Олександровичу! 

 
Вже минуло більш, як 4 роки, як набув чинності Закон України «Про 

освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII з його положеннями про рівень оплати праці 
педагогічних та науково-педагогічних працівників. Впродовж цього періоду не 
реалізуються норми його статті 61 про встановлення посадового окладу 
педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні 4 
прожиткових мінімумів на працездатну особу, який з 2023 року має відповідати 
3 мінімальним заробітним платам з відповідною їх диференціацією за посадами 
педагогічних і науково-педагогічних працівників.  

На сьогодні найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника, що 
відповідає 9 тарифному розряду ЄТС, становить 5081 грн і складає лише 2,2 
прожиткових мінімуми станом на 1 січня 2021 року. З урахуванням підвищення з 
1 грудня на 8,4% його розмір складатиме 5505 грн, що на 1 тисячу гривень буде 
менше навіть від мінімальної заробітної плати 6500 грн. 

Кабінетом Міністрів України вже було прийнято постанову від 10.07.2019 
№ 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових 
працівників закладів і установ освіти і науки» щодо поступової реалізації норм 
статті 61 освітянського закону. Однак в подальшому відповідними постановами 
Уряду її відтерміновано, як на 2020 рік, так і на 2021 роки. 

Профспілка вимагає прийняття, як альтернативної постанові № 822, 
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. 
Одночасно з запровадженням цієї постанови пропонується скасувати низку 
Урядових постанов про встановлення надбавок за престижність педагогічної 
праці та ситуативних рішень щодо підвищення посадових окладів педагогічних 
та науково-педагогічних працівників впродовж 2018-2019 років.  

За розрахунками необхідні додаткові видатки на реалізацію цієї  постанови 
становитимуть 38,4 млрд. грн. При цьому 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 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. Таким чином зменшиться сума дотації 
з Державного бюджету Пенсійному фонду та поповняться як місцеві, так і 
державний, бюджети. 

Освітянська громадськість категорично не сприймає наміри влади 
заморозити рівень оплати праці працівників на основі ЄТС у 2022 році, що 

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


підтверджується такими показниками проекту Державного бюджету України, як 
встановлення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду на рівні 2 982 
грн, тобто його збільшення лише на 3,1%, до того ж - наприкінці року. І це - 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.  

Профспілка розраховує на Вашу, шановний Володимире Олександровичу, 
підтримку та вплив на забезпечення законодавчо визначених статтею 61 Закону 
України «Про освіту» трудових прав педагогічних, науково-педагогічних, а 
також наукових працівників зі збільшенням для цього обсягів видатків на освіту 
і науку у Державному бюджеті України на 2022 рік.  

 

 

 

З повагою 

Голова Профспілки                                                          Георгій Труханов  


