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Це положення розроблено відповідно до вимог  постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011 року №373 «Про встановлення надбавки педагогічним 

працівникам закладів»(зі змінами) та змін до Постанови Кабінету Міністрів України 

№88 від 25.03.2014 року, постанови Кабінету Міністрів України №22 від 11 січня 

2018 р «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», пункту 6.3.20 

Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки 

працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, наказу Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України від 20 травня 2011 р. №470 «Про постанову 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373» та з метою підвищення 

престижності праці педагогічних працівників  забезпечити встановлення надбавок 

педагогічним працівникам в максимальному постанови Кабінету Міністрів України 

від 23.11.2011 року №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам 

закладів»(зі змінами) та змін до Постанови Кабінету Міністрів України №88 від 

25.03.2014 року, постанови Кабінету Міністрів України №22 від 11 січня 2018 р 

«Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», пункту 6.3.20 Галузевої 

угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників 

освіти і науки України на 2016-2020 роки, наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 20 травня 2011 р. №470 «Про постанову Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2011 р. №373» граничному розмірі  за престижність 

педагогічної праці. 

1. Встановити в  межах  фонду  оплати праці та на весь обсяг навчального 

навантаження, що виконує працівник (пункт 1 Постанови Кабміну від 23 березня 

2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів”(зі 

змінами).    

2. Розмір   даної   надбавки   для   кожного   окремого  працівника   не   може 

перевищувати в граничному розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати), але не менше 5 відсотків, в межах фонду оплати праці. Надбавка 

за престижність педагогічної праці керівнику установи встановлюється 

департаментом освіти і науки облдержадміністрації. 

3. При виплати  надбавки за престижність педагогічної праці повинен бути 

забезпечений зв`язок цієї виплати з результатами праці кожного окремого 

працівника. 

4. Керівник  установи має право зменшити розмір даної надбавки при наявності 

серйозних виробничих упущень чи недоліків ,коли  якість роботи педагогічного 

працівника погіршується, він виконує завдання несвоєчасно та порушує трудову 

дисципліну (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557) . У той же час він 

має право заохочувати  педагогічних працівників за особливі ,високі, творчі та 

виробничі досягнення успіхи, за виконання особливо важливих (термінових) 

робіт  на  строк  їх  виконання, професійну майстерність які сприяли підвищенню 

ефективності навчально – виховного процесу закладу.  

5. Конкретний розмір даної виплати  встановлюються в залежності від 

особистого вкладу кожного працівника в підсумки діяльності установи в межах 

фонду заробітної плати. Зазначена надбавка за престижність педагогічної праці 

видається на підставі наказу керівника навчального закладу,  а керівнику – за 

наказом департаментом освіти і науки облдержадміністрації. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text

