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Про соціально-економічний стан, 

матеріальне забезпечення працівників 

галузі у 2014 році та пов’язані з цим дії 

Профспілки  
 

Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України відзначає, що 

наслідком вжитих Центральним комітетом та організаційними ланками 

Профспілки заходів, Кабінетом Міністрів України в березні минулого року 

прийнято постанову про підвищення з 1 січня розміру посадового окладу 

працівника I тарифного розряду до 852 гривень з 839 гривень.  

Урядом прийнято також рішення про перерахунок заробітної плати 

працівників за січень-березень 2013 року.  

З метою недопущення виникнення заборгованості з заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери до місцевих бюджетів спрямовано додатково 

трансферти в сумі понад 2 мільярди гривень.  

Численні звернення до органів державного казначейства сприяли виплаті 

заробітної плати працівникам вищих навчальних закладів за рахунок коштів 

спеціального фонду.  

У вересні 2013 року Центральним комітетом Профспілки працівників 

освіти і науки України, як і іншими профспілками, погоджено проект Урядової 

постанови, поданої Міністерством соціальної політики, про підвищення з 1 

грудня 2013 року розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду 

Єдиної тарифної сітки до 923 гривень. 

ЦК Профспілки своєчасно відреагував на ситуацію, пов’язану з поданням 

Кабінетом Міністрів України законопроекту «Про Державний бюджет України 

на 2014 рік» до Верховної Ради України. Спрямовано відповідні звернення до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів 

України, Голів Комітетів Верховної Ради України з питань бюджету, науки і 

освіти, соціальної політики і праці, економічної політики.  

Належна робота здійснювалась ЦК Профспілки, виборними органами її 

організаційних ланок на всіх стадіях бюджетного процесу, починаючи з 

підготовки проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік, 

закінчуючи зверненнями до органів законодавчої влади та Президента України 

про необхідність передбачення при затвердженні Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2014 рік» видатків для забезпечення оплати праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки з установленням посадового окладу 



працівника I тарифного розряду в розмірі мінімальної заробітної плати з 

підвищенням тарифних коефіцієнтів, які б забезпечували законодавчо 

гарантований рівень оплати праці педагогічних, науково-педагогічних 

працівників та спеціалістів системи освіти. 

Однак попри вжиті заходи рішення про підвищення з грудня минулого 

року базового посадового окладу Єдиної тарифної сітки Кабінетом Міністрів 

України не прийнято.  

Всупереч положенням Щорічного послання Президента України до 

Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 

році» у прийнятому 16 січня поточного року Верховною Радою України без 

погодження з профспілками та підписаному 17 січня Президентом України 

Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» не визначено 

чіткого терміну встановлення розміру тарифної ставки I розряду ЄТС на рівні 

мінімальної заробітної плати. 

Про розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки йдеться лише в пояснювальній записці до проекту Держбюджету  

на 2014 рік, де зазначено, що з урахуванням передбачених у бюджеті на 2014 рік 

видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери, посадовий оклад 

працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки враховано: з 1 січня 2014 

року у розмірі 852 гривень, з 1 липня – 890 гривень, з 1 жовтня – 1011 гривень. 

Ріст за період грудня 2013 року до грудня 2014 року складе 18,7 відсотка.  

Мінімальну заробітну плату затверджено в розмірі:  з  1 січня 1218 гривень, 

з 1 липня 1250 гривень, з 1 жовтня 1301 гривні. Приріст середньорічного розміру 

мінімальної заробітної плати в 2014 році до 2013 року складе 8,2 відсотка. 

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць затверджений 

у розмірі: з 1 січня 1176 гривень, з 1 липня 1207 гривень, з 1 жовтня 1256 

гривень. У порівнянні з 2013 роком зростання складе в середньому 8,1 відсотка. 

Прожитковий мінімум для  працездатних осіб затверджено у розмірах з 1 січня 

1218 гривень, з 1 липня 1250 гривень, з 1 жовтня  1301  гривні. Середньорічний 

розмір зростання порівняно з минулим роком складе 8,2 відсотка.  

У зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати до 1218 

гривень збільшився розрив між мінімальною заробітною платою та базовим 

посадовим окладом Єдиної тарифної сітки з 295 гривень до 366 гривень, що не 

відповідає зобов’язанням Уряду за чинною Генеральною угодою.  

Неприйняття Кабінетом Міністрів України рішення про підвищення 

розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду призводить до 

дискримінації в оплаті праці працівників навчальних закладів та установ освіти і 

науки, як і інших працівників бюджетної сфери. Порушено міжпосадові 

співвідношення працівників, посади яких відносяться до 1-5 тарифних розрядів.  

У Державному бюджеті України на 2014 рік обсяги видатків на освіту 

затверджені у розмірах, значно менших від законодавчо гарантованих статтею 61 

Закону України «Про освіту». 

Ситуація з фінансовим забезпеченням галузі, зволікання з прийняттям 

Урядом постанови про підвищення базового посадового окладу Єдиної тарифної 

сітки викликає глибоке занепокоєння та обурення працівників освіти, загострює 

соціальну напругу в трудових колективах, які налаштовані на відстоювання 



трудових прав, включаючи проведення акцій протесту та наміри вступу в 

колективний трудовий спір.  

Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України постановляє: 

 

1. Звернутися до Президента України, як гаранта Конституції України, з 

вимогою забезпечити встановлення з 1 січня 2014 року розміру посадового 

окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки не нижче 923 

гривень та поступовим його збільшенням до розміру мінімальної заробітної 

плати, як це зазначено у Щорічному посланні Президента України до Верховної 

Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році». 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України та Федерації профспілок 

України з пропозиціями про необхідність підготовки проекту змін до Державного 

бюджету України на 2014 рік для фінансового забезпечення встановлення з 1 

січня поточного року посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки не нижче 923 гривень та подальшого його підвищення до розміру 

мінімальної заробітної плати з метою забезпечення виконання зобов’язань за 

Генеральною угодою. 

3. Звернутися до Ю.М.Кулика, як до Голови Федерації профспілок 

України, Голови Спільного представницького органу об’єднань профспілок, 

Голови Національної тристоронньої соціально-економічної ради, з приводу 

необхідності підтримки цими органами, а також Національною службою 

посередництва та примирення вирішення питання реалізації трудових прав 

працівників освіти та інших галузей бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням з 

1 грудня 2013 року мінімальної заробітної плати. 

4. Ініціювати проведення засідання Ради Федерації профспілок України у 

лютому 2014 року та дати оцінку роботи Голови Федерації профспілок України 

Ю.М.Кулика в питанні координації дій членських організацій Федерації 

профспілок України, спрямованих на відстоювання трудових прав працівників 

бюджетної сфери на належний рівень оплати праці, як недостатню. 

5. Провести консультації з головами профспілок бюджетних галузей з 

приводу проведення спільного засідання президій профспілок з розглядом 

питання про спільні дії, спрямовані на відстоювання трудових прав працівників 

бюджетної сфери щодо підвищення їхньої заробітної плати у зв’язку зі 

збільшенням з 1 грудня 2013 року мінімальної заробітної плати. 

6. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з приводу 

необхідності своєчасного фінансового забезпечення виплати у повному обсязі 

заробітної плати працівникам вищих навчальних закладів у січні поточного року. 

7. Виборним органам профспілкових організацій усіх рівнів спрямувати 

звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Уряду 

Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних  адміністрацій з вимогою вжити відповідних заходів для підвищення, 

починаючи з 1 січня 2014 року розміру посадового окладу працівника I 

тарифного розряду ЄТС відповідно до зростання мінімальної заробітної плати. 

8. Організаційним ланкам Профспілки усіх рівнів забезпечити роботу з 

місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо 

підвищення з 1 січня 2014 року розміру посадового окладу працівника I тарифного 

розряду у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати. 



9. Забезпечити співпрацю з центральними та місцевими засобами масової 

інформації з метою висвітлення питань необхідності внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», прийняття Урядом рішення 

про відповідне підвищення з 1 січня 2014 року заробітної плати працівників освіти у 

зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, а також дій профспілки 

щодо відстоювання трудових прав освітян на належний рівень оплати праці. 

10. У разі неприйняття Урядом рішення про підвищення з 1 січня 2014 

року розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки ініціювати перед Федерацією профспілок України питання 

входження в колективний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України та 

вживати інших, не заборонених законодавством, заходів і дій, спрямованих на 

відстоювання трудових прав працівників галузі. 

 

 

Голова Профспілки                                                   Г.Ф.Труханов 


