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Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України
ЦК Профспілки працівників освіти і науки на запити з місць щодо визначення
розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників
закладів освіти, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції,
повідомляє наступне.
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про
підвищення оплати праці педагогічних працівників» установлено, що визначені у
додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 посадові
оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників, оплата праці яких
здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, підвищуються з 1 січня 2018 року на 10 відсотків. Додатком 2 постанови
Кабінету Міністрів України № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери» затверджено Схему тарифних розрядів
посад педагогічних та інших працівників.
Тобто визначені за цією Схемою тарифних розрядів розміри посадових окладів
та ставок заробітної плати педагогічних працівників, що підвищені на 10% відповідно
до постанови Уряду № 22, є такими схемними, «базовими» посадовими окладами
(ставками заробітної плати), від яких мають визначатися всі інші виплати.
Привертаємо вашу увагу, що постановами Кабінету Міністрів України від
11.01.2018 № 22 та від 30.08.2002 № 1298, а також будь-якими іншими Урядовими
постановами, не передбачено норми про визначення суми кожного підвищення
посадових окладів та ставок заробітної плати без урахування попереднього, яка
зазначена у пункті 5 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557
«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження, схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Зазначаємо, що передбачений у п.5 порядок застосовується до визначення
розмірів підвищень ставок заробітної плати та посадових окладів, передбачених у
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої
наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102, за певні умови праці
педагогічних працівників, а саме за роботу у відповідних типах навчальних закладів,
зокрема ліцеях, гімназіях, закладах загальної середньої освіти з вивченням іноземних
мов, спеціальних школах-інтернатах та інших закладах загальної середньої освіти для
дітей з особливими освітніми потребами та для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, за педагогічні звання, за роботу в яких встановлено
підвищену на 10-30 відсотків оплату.
ЦК Профспілки звернувся до Міністерства освіти і науки України з приводу
листа від 30.01.2018 № 1/9-64 «Щодо оплати праці у 2018 році», яким в порушення
вимог статті 2 Закону України «Про освіту» запроваджено норму, що не відповідає
постанові Кабінету Міністрів України від 22.01.2018 № 22.
Просимо забезпечити контроль за дотриманням трудових прав педагогічних
працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, на
встановлення підвищених на 10 відсотків посадових окладів та ставок заробітної плати
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 22 та здійснення їм інших
виплат, обчислених від цих підвищених розмірів.
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