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Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України доводить до відома та для
інформування організаційних ланок профспілки й вжиття відповідних заходів
протокол засідання Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати від 26 січня 2017 року, що
проводив Віце-прем’єр-міністр Розенко П.В.
Просимо оперативно інформувати ЦК Профспілки про факти виплати
заробітної плати у розмірі менше мінімального, переведення працівників на
скорочену тривалість робочого часу, скорочення та направлення їх у відпустки без
збереження заробітної плати тощо з метою оперативного реагування за кожним
зверненням.
Привертаємо увагу, що в протоколі наголошено на необхідності вжиття
обласними та Київською міською державними адміністраціями разом з органами
місцевого самоврядування заходів для забезпечення диференціації заробітної плати
працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, за рахунок
встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та
умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці з
залученням коштів місцевих бюджетів.
Нагадуємо, що зобов’язання щодо необхідності забезпечення керівниками
бюджетних установ та закладів, зокрема й галузі освіти, диференціації заробітної
плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, передбачено
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1037 «Про
оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери», про що наголошено у листі ЦК Профспілки від 04.01.2017 № 028/2.
Просимо також активізувати роботу виборних профспілкових органів для
прийняття органами місцевого самоврядування власних рішень про наближення
порівняно з 1 вересня 2017 року термінів підвищення посадових окладів та ставок
заробітної плати педагогічних працівників дошкільних, позашкільних, професійнотехнічних, вищих навчальних закладів, методичних установ та інших закладів та
установ освіти, як це передбачено пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» та наголошено у листі ЦК
Профспілки від 23.12.2016 № 02-8/719.
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