
 

10.02.2017 № 02-8/72                                         Головам обласних, Київської міської 

організацій  Профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України доводить до відома і для 

використання у роботі наказ Міністерства освіти і науки України  від  20.01.2017  

№ 81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 

вересня 2005 року № 557», що пройшов державну реєстрацію в Міністерстві 

юстиції України 30 січня 2017 року за № 128/29996.  

Привертаємо увагу, що пунктом 2 наказу керівників навчальних закладів і 

установ освіти зобов’язано забезпечити встановлення з 1 січня 2017 року в 

штатних розписах нових розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати, 

визначених виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду 

Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, який на 1 січня 2017 року затверджено на рівні 1600 гривень. 

При цьому зазначаємо, що підвищення розмірів посадових окладів та ставок 

заробітної плати з 1 січня 2017 року на 2 тарифні розряди має бути забезпечено 

педагогічним працівникам навчальних закладів, які фінансуються за рахунок 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Згідно зі статтею 103
2
 Бюджетного кодексу України освітня субвенція 

спрямовується на оплату праці з нарахуваннями всіх педагогічних працівників у 

таких типах навчальних закладів: 

1) загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів; 

2) шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний 

навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній 

навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»; 

3) спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з 

поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки 

дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з 

посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії 

(гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати); 

4) вечірні (змінні) школи; 

5) загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної 

допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні 

санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; 

загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей та сімей патронатних вихователів); 

6) спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують 

корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри; 



7) професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної 

власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої 

освіти. 

При цьому органам місцевого самоврядування надано можливість приймати 

власні рішення про підвищення на 2 тарифні розряди педагогічним працівникам 

навчальних закладів та установ освіти, зазначених у додатках, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року, у більш ранні 

терміни, до 1 вересня 2017 року. 

Пунктом 2 наказу керівників також зобов’язано забезпечити диференціацію 

заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у 

межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з 

урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації 

працівника, результатів його роботи. 

Просимо забезпечити контроль за дотриманням трудових прав педагогічних 

працівників навчальних закладів та установ освіти, зокрема які фінансуються за 

рахунок освітньої субвенції, на підвищення заробітної плати з 1 січня 2017 року, а 

також вжиття заходів відповідно до статутних завдань та законодавчо визначених 

повноважень профспілок для можливого підвищення розмірів посадових окладів і 

ставок заробітної плати інших педагогічних працівників у більш ранні терміни та 

диференціації розміру заробітної плати тих працівників, які отримують заробітну 

плату на рівні мінімальної. 

 

Додаток:  на 11 аркушах. 

 

 

 

Голова Профспілки                                                        Г.Ф.Труханов  


