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Верховна Рада України 
 

Комітет з питань освіти, науки та 

інновацій 
 

Профспілка працівників освіти і 

науки України 
 

Львівська обласна профспілка 

працівників освіти і науки 

України 
 

Міністерство освіти і науки України 

Про розгляд листів 
 

Міністерство фінансів України розглянуло листи Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій від 25.10.2021  

№ 04-24/11-2021/328133, від 01.11.2021 № 04-24/11-2021/334781 та пропозиції 

профспілкових організацій працівників освіти і науки щодо застосування з  

01.01.2022 додаткового коефіцієнта 1,5 для підвищення розмірів посадових 

окладів педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників як 

альтернативу постанові Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 

надані листами від 19.10.2021 № 02-5/688, від 21.10.2021 № 226, і повідомляє. 

За останні 5 років Уряд прийняв рішення, що забезпечили підвищення 

розмірів заробітної плати для педагогічних працівників більш ніж утричі.  

На 2022 рік планується підвищення заробітної плати педагогічних 

працівників на 8 %. 

За даними Державної служби статистики України, у вересні поточного 

року середня заробітна плата працівника в освітній галузі становила 12 334 грн, 

у той час як у галузі охорони здоров’я – 10 702 грн (на 1 632 грн менше), у 

галузі культури – 10 879 грн (на 1 455 грн менше). 

Отже, у межах можливостей бюджету Уряд здійснює послідовні і системні 

кроки, спрямовані на підвищення престижу професії вчителя та викладача. 

Щодо застосування з 01.01.2022 додаткового коефіцієнта 1,5 для 

підвищення розмірів посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних і 
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наукових працівників повідомляємо, що, за орієнтовними розрахунками 

Міністерства фінансів України, реалізація цієї пропозиції потребуватиме 

додаткових видатків державного та місцевих бюджетів в обсязі понад 

72,4 млрд гривень. 

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 

(реєстр. № 6000 від 15.09.2021; далі ‒ законопроект) прийнятий Верховною 

Радою України 02.11.2021 у першому читанні.  

У законопроекті видатки на реалізацію зазначеної пропозиції не 

передбачені. 

Механізм подальшого опрацювання законопроекту унормований у 

Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України  

від 10.02.2010 № 1861-VI (далі – Регламент), і передбачає його доопрацювання 

на підставі пропозицій комітетів Верховної Ради України та народних депутатів 

України за процедурою, визначеною у главі 27 Регламенту. 

Тобто питання підвищення заробітної плати педагогічним працівникам 

буде опрацьовуватись під час доопрацювання законопроекту до другого 

читання відповідно до Регламенту. 

Міністерство фінансів України неодноразово зверталося до Міністерства 

освіти і науки України щодо необхідності здійснення комплексного перегляду 

умов оплати праці педагогічних працівників, зокрема діючої системи надбавок, 

доплат та грошових винагород, із метою збалансування можливостей 

державного та місцевих бюджетів.  

На сьогодні розмір заробітної плати залежить від багатьох складових: 

окладу, підвищення до посадових окладів за педагогічні звання, за окремі види 

педагогічної діяльності, за роботу в певних типах закладів (більше 10), а також 

інших різноманітних надбавок і доплат обов’язкового та стимулюючого 

характеру (більше 20).  

Ці види надбавок і доплат встановлені значною кількістю нормативно-

правових актів.  

Окрім того, постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019  

№ 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників закладів і установ освіти і науки» встановлені нові умови для 

визначення посадових окладів педагогічних працівників у 2022 – 2023 роках. 

Ця постанова у чинній редакції не може бути реалізована, оскільки потребує 

суттєвих бюджетних ресурсів як державного, так і місцевих бюджетів.  

Ураховуючи зазначене, вважаємо, що система оплати праці педагогічних 

та науково-педагогічних працівників потребує невідкладного комплексного 

перегляду з урахуванням фінансових можливостей бюджету. 

 

 

Заступник Міністра                             Роман ЄРМОЛИЧЕВ 
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