
 

 
 

 
13.05.2019 № 02-5/239                                  Міністерство освіти і науки України    
 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу 
листа міністерства від 10.05.2019 №1/9-297 «Щодо реалізації положень частини 
другої статті 61 Закону України «Про освіту», який надійшов на нашу адресу з 
приводу численних звернень колективів та профспілкових організацій  до Кабінету 
Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, 
народних депутатів України. 

Виголошуємо тривогу та категорично не погоджуємося з зазначеною в листі 
позицією про неможливість реалізації норм статті 61 закону «Про освіту» щодо 
рівня посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних і науково-
педагогічних працівників через відсутність джерел покриття необхідних витрат. 

Змушені констатувати, що такі дії міністерства не узгоджуються з 
домовленостями, засвідченими у пунктах 3.1.13 та 6.3.1 Галузевої угоди між 
Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки 
України на 2016-2020 роки.  

Згідно з пунктом 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 
«Про освіту» норми частини другої статті 61 щодо встановлення посадового 
окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі 
трьох мінімальних заробітних плат та найменшого посадового окладу науково-
педагогічного працівника на 25% вище від посадового окладу педагогічного 
працівника найнижчої кваліфікаційної категорії набирали чинності ще з 1 січня 
2018 року та повинні поетапно реалізовуватися Кабінетом Міністрів України з 
щорічним збільшенням до 2023 року посадового окладу педагогічного працівника 
найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів і 
затвердженням відповідної схеми посадових окладів (ставок заробітної плати). 

Принагідно зазначаємо, що відповідний проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про умови оплати праці педагогічних та науково-педагогічних 
працівників закладів і установ освіти», підготовлений Міністерством соціальної 
політики України, вже розглядався Профспілкою у 2018 році з наданням 
відповідних зауважень та пропозицій. У квітні поточного року у Мінсоцполітики 
України відбулася робоча зустріч за участю представників Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства фінансів України та ЦК Профспілки працівників 
освіти і науки України, де було досягнуто певних домовленостей щодо подальшого 
доопрацювання проекту. 

ЦК Профспілки розраховує на подальші спільні дії та вжиття належних 
заходів для поступової реалізації законодавчо встановлених норм щодо рівня 
оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.   

 
 
Голова Профспілки                                                               Г.Ф.Труханов    


