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Міністерство освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув доопрацьований
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» стосовно збільшення розміру надбавки за
престижність педагогічної праці та використання коштів освітньої субвенції і не
погоджується з запропонованими змінами.
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 передбачено
встановлення надбавки педагогічним працівникам усіх установ і закладів освіти у
граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати).
Попри те, що проектом передбачається збільшення граничного розміру
надбавки до 30%, запропоноване її обмеження мінімальним розміром 5%,
враховуючи недостатність видатків на освіту та ментальність осіб, які приймають
рішення та впливають на його прийняття щодо конкретного педагогічного
працівника та зважаючи на наявну практику застосування постанови Уряду № 373,
фактично означатиме зменшення суми надбавки до 5% посадового окладу
переважаючій більшості педагогічних працівників.
Запропонована норма «до» 30% щодо її встановлення з 1 січня 2018 року
керівникам закладів загальної середньої освіти, їх заступникам, вчителям,
викладачам закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, які
викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної
середньої освіти, а не її фіксована величина в розмірі 30%, зважаючи на
вищезазначені причини, також не буде реалізованою у повній мірі.
Такою ж нереалізованою буде норма про встановлення надбавки в розмірі до
30%, яку пропонується запровадити з 1 січня 2018 року для керівників пілотних
шкіл та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами
Нової української школи, їх заступників, вчителів цих шкіл та вчителів української
мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин.
Тому ЦК Профспілки вимагає встановлення в постанові норми про виплату
надбавки з 1 січня 2018 року в фіксованому розмірі 30% керівникам пілотних шкіл
та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами Нової
української школи, їх заступникам, вчителям таких шкіл, а також вчителям
української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин, а
всім іншим педагогічним працівникам - у фіксованому розмірі 20% посадового
окладу (ставки заробітної плати). З 1 вересня 2018 року таку надбавку встановити у
фіксованому розмірі 30% всім іншим педагогічним та науково-педагогічним
працівникам.
Щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6
«Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам», то з ними не можна погодитися, оскільки обсяги освітньої субвенції та
її залишки на кінець бюджетного періоду мають витрачатися на ту мету, яка
зафіксована у статті 1032 Бюджетного кодексу України, а саме на оплату праці з
нарахуванням педагогічних працівників.
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