
Яка ставка заробітної плати є базовою для визначення 

надбавок та доплат учителям? 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 
557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» 
посадові оклади та ставки заробітної плати працівників закладів загальної середньої 
освіти та інших закладів, що фінансуються за рахунок освітньої 
субвенції, встановлюються на рівні 9-18 тарифних розрядів, а зокрема вчителів 
– на рівні 10-14 тарифних розрядів залежно від освітнього рівня та 
кваліфікаційної категорії. 

Приміткою 1 додатка 1 до наказу № 557 встановлено, що посадові оклади (тарифні 
ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 року розраховуються, виходячи з 
розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, 
встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 
календарного року. 

Приміткою 2 додатка 1 до наказу № 557 передбачено, що посадові оклади (тарифні 
ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу 
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У 
разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, 
цифри до 0,5 – відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні. 

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 
«Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» посадові оклади та 
ставки заробітної плати педагогічних працівників, оплата праці яких 
здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, 
підвищуються з 1 січня 2018 року на 10%. 

Тому розміри посадових окладів та ставок заробітної плати учителів, 
вихователів, викладачів та інших педагогічних працівників загальноосвітніх та інших 
закладів освіти, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції, які визначено 
залежно від посадового окладу працівника 1 тарифного розряду, підвищуються ще 
на 10% і становлять: 

Тарифний розряд 

Розміри станом на 1 січня 2018 року: 

Визначені від прожиткового мінімуму 1762 грн. 

(грн) 

Збільшені на 10% 

(грн) 

9 3048 3352,8 

10 3207 3527,7 

11 3471 3818,1 

12 3735 4108,5 

13 4000 4400 

14 4264 4690,4 

15 4546 5000,6 

16 4916 5407,6 

17 5286 5814,6 

18 5656 6221,6 



 

Округлення у випадах, коли посадові оклади (тарифні ставки) визначаються з 
урахуванням їх підвищень за педагогічні звання, за роботу в певних типах 
закладів освіти нормативними актами не передбачено. 

Тому розміри всіх підвищень посадових окладів та ставок заробітної плати 
педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої 
субвенції, зокрема за педагогічні звання, за роботу в ліцеях, гімназіях, школах-
інтернатах, дитячих будинках, за знання та використання у роботі іноземної мови 
тощо, а також надбавок за вислугу років, доплат за класне керівництво, перевірку 
зошитів, завідування кабінетами та інших доплат, винагород і виплат визначаються 
з їх підвищених на 10% розмірів. 

 


