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Делегати VIII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України 

наголошують, що Конституцією України наша держава визнана як 

демократична, правова, соціальна.  

Однак, змушені констатувати, що наміри влади створити передумови для 

всебічної модернізації держави на європейських засадах, віднайти ресурси для 

утримання соціальних стандартів, забезпечити діяльність органів державної 

влади на конституційних засадах та принципах верховенства права, відкритості 

і прозорості, посилити правовий захист громадян, забезпечити безумовне 

дотримання їхніх прав на отримання якісної освіти незалежно від рівня 

матеріального забезпечення родин, негайно припинити практику 

необґрунтованого закриття шкіл, що передбачені програмою дій Уряду, не 

забезпечуються.  

За 24 роки дії Закону України «Про освіту» з його належними нормами 

фінансування галузі не досягало гарантованих 10% національного доходу, 

складаючи впродовж звітного періоду 6,6 - 7,0% від ВВП. Планові призначення 

на освітню галузь у 2015 році затверджені в державному та місцевих бюджетах 

у розмірі 111,9 млрд.грн., або близько 6,1% від ВВП. 

Фактична величина прожиткового мінімуму з урахуванням суми податку 

на доходи фізичних осіб в цінах вересня 2015 року становила 2913 гривень 

проти затверджених Державним бюджетом України на 2015 рік 1378 гривень. У 

такому ж розмірі з вересня поточного року встановлено мінімальну заробітну 

плату. Тож розмір цих мінімальних соціальних стандартів складає лише 47% 

від фактичного прожиткового мінімуму, який до того ж не переглядався з 2000 

року та вже давно перестав виконувати функцію базового соціального 

стандарту для визначення достатнього рівня життя громадян. 

Не забезпечується дотримання вимог статті 6 Закону України «Про 

оплату праці» та статті 96 Кодексу законів про працю України при встановленні 

Урядом розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки, що менший від мінімальної заробітної плати на 366 гривень.  

Порушуються права педагогічних та науково-педагогічних працівників, 

спеціалістів освіти на рівень оплати праці. Система оплати праці на основі 

Єдиної тарифної сітки, а також фінансування галузі за залишковим принципом 

призвели до того, що середній розмір посадових окладів педагогічних 

працівників з урахуванням їх вересневого підвищення на 18,8% складає 1994 

гривні, а науково-педагогічних працівників - 3461 гривню проти середньої 

заробітної плати в промисловості 5026 гривень, що становить 39,7%, та 34,4% 

від законодавчо гарантованого рівня відповідно.  

Продовжується закриття загальноосвітніх шкіл, кількість яких у цьому 

навчальному році скоротилася на 226 закладів. Залишились без роботи їх 

вчителі. 



Владою не забезпечено повною мірою процедури погодження проектів 

нормативно-правових актів, зокрема й подання на розгляд Верховної Ради 

України проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік. 

Делегати з’їзду від імені 1,7 мільйона спілчан закликають органи 

державної влади забезпечити реалізацію вимог законодавства щодо 

фінансування галузі, реалізації трудових прав науково-педагогічних, 

педагогічних працівників та спеціалістів освіти, гарантованих статтями 61 та 57 

Закону України «Про освіту», а також дотримання статті 6 Закону України 

«Про оплату праці» та статті 96 Кодексу законів про працю України щодо рівня 

посадового окладу працівника першого тарифного розряду з переглядом 

прожиткового мінімуму до розміру, необхідного для забезпечення достатнього 

рівня життя працівників та їхніх сімей при затвердженні Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік».  
 

 

Від імені делегатів VIII з’їзду 

 

Голова Профспілки                                                        Г.Ф.Труханов 


