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Шановний пане Президенте!

Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УІІІ (далі-Закон) 
задекларовано, що освіта є державним пріоритетом, що забезпечує 
інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток суспільства. 
Фінансування освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток 
суспільства і держави.

Статтею 61 даного Закону також передбачено гідну оплату праці 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є основними учасниками 
освітнього процесу, від яких залежить якість освіти в Україні. Поетапна 
реалізація положень цієї статті передбачає щорічне збільшення посадового 
окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до 
чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, науково- 
педагогічного - збільшеного ще на 25 %.

На сьогодні найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника, що 
відповідає 9 тарифному розряду ЄТС, становить 5081 грн, науково- 
педагогічного (15 т.р.) - 7646 грн. З 01 січня 2022 року це буде відповідно 
5505грн та 8285грн замість законодавчо визначених на рівні 4 прожиткових 
мінімумів для педагогічних працівників - 9924 грн та на 25% більше для 
науково-педагогічних працівників - 12405 грн.

Освітян справедливо обурює вибіркове виконання Закону, зокрема 
положення, які суттєво погіршують умови праці педагогів, виконуються 
негайно, а положення про покращення оплати праці вже 4 роки ігноруються як 
попередньою державною виконавчою владою, так і нинішньою.

Галузева Профспілка вимагає прийняти, як тимчасову на перехідний період 
до 2023 року, постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати 
праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників» про 
застосування з 01 січня 2022 року додаткового коефіцієнта 1,5 для підвищення 
розмірів посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних і наукових 
працівників. Відповідне звернення до Вас спрямоване 22 листопада 2021 року.



Освітяни Одещини, як і всієї України, розраховують на Вашу, шановний 
Володимире Олександровичу, політичну волю, 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 в 
Державному бюджеті України на 2022 рік.

З повагою 
Голова Любов КОРНІЙЧУК


