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Комітет Верховної Ради України
з питань освіти, науки та інновацій
Рішення Комітету
щодо експертного висновку
законопроекту № 2180

Згідно статті 93 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до предмета
відання і за дорученням Голови Верховної Ради України, Комітет для підготовки
експертного

висновку

щодо

відповідності

вимогам

антикорупційного

законодавства розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці
педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти (реєстр. №
2180), поданий народними депутатами України Констанкевич І.М., Білозір Л.М.
та іншими.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про
дошкільну освіту» та Закону України «Про позашкільну освіту», якими
підвищити рівень оплати праці педагогічних працівників дошкільної та
позашкільної освіти. Запропоновані зміни фактично дублюють окремі
положення статті 61 Закону України «Про освіту» щодо посадових окладів,
встановлення доплат, надбавок, премій, інших видів заохочень, надання
матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань. Зокрема,
законопроектом встановлюється наступне:
- посадовий оклад педагогічного працівника закладу дошкільної освіти і

закладу

позашкільної

освіти

найнижчої

кваліфікаційної

категорії

встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат;
- посадовий оклад педагогічного працівника закладу дошкільної освіти та
закладу позашкільної освіти кожної наступної кваліфікаційної категорії
підвищується не менше, ніж на 10 відсотків;
- педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти встановлюються
щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах:
понад три роки - 10 відсотків;
понад 10 років - 20 відсотків;
понад 20 років - 30 відсотків посадового окладу;
-

педагогічний працівник закладу дошкільної освіти, який пройшов

сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного
навантаження протягом строку дії сертифіката;
-

педагогічним

працівникам

закладів

дошкільної

освіти

встановлюються доплати за наукові ступені та вчені звання відповідно до закону.
Також законопроект пропонує встановити посадовий оклад помічників
вихователів та нянь в розмірі не менше ніж 50 відсотків посадового окладу
педагогічного працівника закладу дошкільної освіти найнижчої кваліфікаційної
категорії.
У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, що можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень.
Разом з тим, Комітет звертає увагу, що до законопроекту не надано
належного фінансово-економічного обґрунтування, зокрема, щодо обсягу
потреби в додаткових коштах для фінансування підвищення посадових окладів
у сфері дошкільної та позашкільної освіти, а також видатків, які належить
скоротити, та/або пропозиції про джерела додаткових доходів для покриття
збільшення видатків у поточному чи наступному бюджетних періодах, що не
відповідає вимогам частини 1 стаття 27 Бюджетного кодексу України та частини
3 статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

Керуючись положеннями пункту 3 частини першої статті 16 Закону України
«Про комітети Верховної Ради України», статті 55 Закону України «Про
запобігання корупції», частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради
України, Комітет на своєму засіданні 08 вересня 2020 року (протокол № 49)
дійшов до висновку та прийняв рішення, що проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо відновлення справедливості у питанні
оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти
(реєстр. № 2180), поданий народними депутатами України Констанкевич І.М.,
Білозір Л.М. та іншими, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
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