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ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вимушений звернутися з 
приводу постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 88 «Про 
внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 
2011 р. № 373», якою внесено зміни до редакції пункту 1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки 
педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І - II рівня 
акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування».

Зміна розміру надбавки педагогічним працівникам з фіксованих 20% 
посадового окладу (ставки заробітної плати) на встановлення її у граничному 
розмірі 20% призведе до зменшення заробітної плати зазначених працівників, 
оскільки така надбавка може встановлюватись у розмірі навіть менше 1%. У 
грошовому вимірі зменшення заробітної плати вчителя, вихователя, викладача та 
інших педагогічних працівників складатиме від 278 до 474 гривень на ставку 
заробітної плати.

ЦК Профспілки наголошує, що таке рішення Уряду не спрямоване на 
виконання програмного завдання Кабінету Міністрів України про запобігання 
зниженню рівня життя, відновлення у державі законності, а також не відповідає 
статті 22 Конституції України, оскільки звужує трудові права педагогічних 
працівників на встановлений рівень заробітної плати.

Норма про встановлення розміру надбавки керівником закладу суперечить 
статті 247 Кодексу законів про працю України та статті 38 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», відповідно до яких вирішення 
питань оплати праці, розмірів надбавок в установі, організації має здійснюватися 
власником або уповноваженим ним органом разом з виборним органом первинної 
профспілкової організації.

Крім того, зазначену постанову прийнято Кабінетом Міністрів України з 
порушенням принципів соціального діалогу, засвідченого в Генеральній угоді, як 
однією з сторін угоди.

У зв’язку зазначеним ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 
вимагає скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року 
№ 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 
березня 2011 р. № 373», як таку, що не відповідає програмним завданням Уряду та 
спрямовану на зниження рівня оплати праці педагогічних працівників, прийняту з 
порушенням законодавства.

У разі її реалізації через погіршення матеріального становища педагогічних 
працівників, особливо в умовах підвищення цін та тарифів, виникне загроза 
глибокого невдоволення в освітянських трудових колективах, що може призвести до 
масових акцій протесту.
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