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Профспілка працівників освіти і
науки України
Щодо розгляду звернення

У Міністерстві освіти і науки розглянуто ваш лист від 15.01.2021 № 02-5/39
щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011
№ 373 в частині встановлення надбавки за престижність праці у фіксованому
розмірі 30 відсотків і повідомляємо.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373
«Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної,
позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої
освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (із змінами)
надбавка за престижність педагогічної праці встановлюється педагогічним
працівникам закладів освіти, інших установ і закладів незалежно від їх
підпорядкування в розмірі від 5 до 30 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати).
Розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи) у межах
фонду оплати праці.
Статтею 61 Закону України «Про освіту» встановлено, що оплата праці
педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється за рахунок
коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних
надходжень закладів освіти, грантів, а також інших джерел, не заборонених
законодавством.
Відповідно до частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України
обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних
бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати.
Згідно із Бюджетним Кодексом України оплата праці педагогічних
працівників закладів дошкільної, позашкільної та більшості педагогічних
працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої
освіти здійснюється з місцевих бюджетів.
Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями
педагогічних працівників для закладів освіти, які забезпечують здобуття учнями
загальної середньої освіти відповідно до статті 1032 Бюджетного Кодексу
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України та постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі
питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам».
Розрахунок обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на 2021 рік здійснено на основі Формули розподілу освітньої
субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 з урахуванням змін в адміністративнотериторіальному устрої України, принципу збалансованості та фінансових
можливостей державного бюджету.
При обрахунку обсягу освітньої субвенції як на 2020, так і на 2021 рік,
враховано однаковий середній відсоток надбавки за престижність праці (25
відсотків від ставки заробітної плати вчителя вищої категорії). Тобто позиція
стосовно зменшення відсотку надбавки за престижність у 2021 році у зв’язку із
підвищенням посадових окладів (ставок заробітної плати) на 20 відсотків, є
некоректною.
Розподіл освітньої субвенції між обласними бюджетами та бюджетами
територіальних громад здійснено пропорційно доведеного Міністерством
фінансів України помісячного розподілу бюджетних призначень.
Загалом у Державному бюджеті на 2021 рік Міністерству освіти і науки
передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у
2020 році. Із зазначеної суми загальнодержавні видатки (субвенції) становлять
103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж торік, зокрема освітня субвенція
(заробітні плати) – 99,65 млрд грн (у 2020 році – 80,9 млрд грн).
Ураховуючи викладене зазначаємо, що керівнику надано право
встановлювати конкретний розмір надбавок у межах визначеного граничного
розміру відповідно до особистого внеску працівника у загальні результати
роботи закладу.
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