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Про невиплату або зменшення надбавки за престижність 

педагогічної праці та винагороди за сумлінну працю 

 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. № 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). 

Керівнику закладу (установи)  надано право встановлювати конкретний 

розмір надбавок у межах визначеного граничного розміру відповідно до 

особистого внеску працівника у загальні результати роботи закладу у межах 

фонду оплати праці. 

 

Пунктом 6.3.20 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки 

України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 

роки Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти 

встановлювати її в максимальному розмірі, тому  неприпустимо зменшувати 

надбавку тим педагогічним працівникам, яким вона виплачувалася у 

граничному розмірі. 

Згідно з пунктом 1.4 Угоди її положення діють безпосередньо та 

поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії 

сторін Угоди, і є обов'язковими для включення до колективних договорів, 

угод нижчого рівня. 

У ст. 98 КЗпП України зазначено, що оплата праці працівників, що 

фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших 

нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних 

угод, колективних договорів. 

             

Згідно з пунктом 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної 

плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України 

від 15.04.1993 № 102 (далі - Інструкція № 102) оплата праці педагогічних 

працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених 

ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, 

фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок. 

 

Відповідно до пункту 68 Інструкції № 102, місячна заробітна плата 

педагогічних працівників установ освіти визначається шляхом множення 

ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення 

цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Надбавка 

встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується 

працівником. 



 

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно 

незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. 

Отже, всі доплати педагогічним працівникам, які передбачені 

постановами Кабінету Міністрів, такі як: надбавка за престижність, стаж 

педагогічної роботи, винагорода за сумлінну працю та інші, є обов’язковими 

для виплати як складові заробітної плати та державні гарантії в оплаті праці, 

незважаючи на те, є вони стимулюючого чи іншого характеру. 

 

Позбавлення педагогічних працівників надбавки за престижність, 

винагороди за сумлінну працю змінить умови праці та зменшить розміри 

оплати праці цих категорій працівників, що призведе до порушення їх прав, 

передбачених ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оплату праці», ст. 57 Закону 

України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України № 373 від 

23.03.2011 року,  № 23 від 11 січня 2018 року, № 898 від 5 червня 2000 року. 

 

Про зміну умов оплати праці в бік погіршення керівник закладу освіти  

попереджає працівників за два місяці до початку навчального року 

відповідно до ст. 103 Кодексу законів про працю України письмово в наказі. 

Ставки заробітної плати (посадові оклади), доплати й надбавки, 

передбачені законами України, постановами Кабінету Міністрів України, 

встановлюються педагогічним працівникам закладів освіти станом на 5 

вересня згідно з тарифікацією, про що зазначено у п. 4 Інструкції №102, та не 

може бути зміненою протягом навчального року до його закінчення. 

Зміна тарифікації протягом навчального року допускається у випадках, 

передбачених у п. 5 Інструкції №102. 

Отже, законних підстав змінювати надбавку за престижність праці у бік 

зменшення серед навчального року немає. 

 

Крім того, якщо працівники не попереджені за два місяці про зміну 

умов оплати праці в бік зменшення порівняно з тарифікацією, складеною та 

затвердженою на  навчальний рік, то це є порушенням ст. 103 Кодексу 

законів про працю України. 

 

Також ЦК Профспілки ініціював перед Міністерством освіти і науки   

питання внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам 

закладів» про встановлення фіксованого розміру надбавки у розмірі 30% 

посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним та іншим 

працівникам,  на що надійшла відповідь, в якій зокрема зазначається, що 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 відсотка надбавки за престижність 

у 2021 році у зв’язку із підвищенням посадових окладів  (ставок заробітної 

плати) на 20 відсотків, є некоректною. 

 

Виходячи з вищевикладеного, зменшення надбавки за престижність 

педпрацівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти та 

невиплата винагороди за сумлінну працю призведе до порушення їх прав на 

оплату праці згідно з тарифікацією, а також порушення перелічених законів, 

постанов Кабінету Міністрів України, угод та колективних договорів. 

 

 

 

 

 

 

Підготували  завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників  

Подгорець В.В., юрисконсульт Московчук Р.П. 

 


