
Зміни норм оплати праці за час простою 
 

Президент України 2 квітня підписав Закон України № 540-IX “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)” (далі – Закон № 540-IX) , який 

парламент ухвалив 30 березня 2020 року. Закон № 540-IX був 

опублікований 02.04.2020 р. у спецвипуску парламентської газети “Голос 

України”, він набрав чинності з дня його опублікування. 

Законом, зокрема, передбачено внесення змін до Кодексу законів про працю 

України (далі – КЗпПУ). Так, статтю 113 “Порядок оплати часу простою, а 

також при освоєнні нового виробництва (продукції)” викладено у новій 

редакції. Від попередньої – нова редакція статті відрізняється тим, що першу 

частину її доповнено наступним висловом: “в тому числі на період 

оголошення карантину встановленого Кабінетом Міністрів України”  і тепер 

вона набула такого змісту: 

“Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення 

карантину встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з 

розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого 

працівникові розряду (окладу)”. 

Внесення змін в статтю 113 КЗпПУ призвело до зміни норми оплати праці 

працівників за час простою. 

Якщо до внесення даних змін в статтю КЗпПУ за працівниками, які були 

відсторонені від роботи у зв’язку з карантином, за час простою зберігався 

середній заробіток, то з набранням чинності Закону № 540-IX, тобто з 

02.04.2020 р. час простою за обставин карантину працівнику оплачується з 

розрахунку не нижче від двох третин його тарифної ставки (окладу). 

З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-

19 Кабінет Міністрів України постановою від 11.03.2020 р. № 211 установив 

на всій території України карантин з 12 березня до 3 квітня 2020 р. 

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території 

країни і продовжив карантин до 24 квітня 2020 року з можливістю його 

подальшого подовження (постанова КМУ від 25.03.2020 р. № 239). 

Таким чином, враховуючи вищенаведене, ті роботодавці, які прийняли 

початкове рішення про оплату часу простою своїх працівників на рівні 

середнього заробітку терміном до закінчення карантину, повинні 

переглянути таке рішення і з 2 квітня 2020 року оплачувати час простою 

працівників на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України, з розрахунку не нижче від двох третин їхньої тарифної 

ставки (окладу). 
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При цьому слід зауважити, що відповідно до частини другої статті 12 Закону 

України “Про оплату праці” норми і гарантії в оплаті праці, передбачені 

частиною першою цієї статті (в тому числі і за час простою, який мав місце 

не з вини працівника) та Кодексом законів про працю України, є 

мінімальними державними гарантіями. Це означає, що за час простою 

працівнику може бути виплачена заробітна плата і в більш великому розмірі, 

чим дві третин його тарифної ставки (окладу). 

 

Щодо оплати праці педагогічних працівників. 

Хоч заняття в закладах загальної середньої освіти і не проводяться  за 

працівниками цих закладів відповідно до норм законодавства все рівно має 

зберігатися заробітна плата. 

Відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 

15.04.1993 р. № 102, у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не 

проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин (сільгоспроботи, 

епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата 

здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при 

тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно – 

педагогічну роботу. При відсутності такої роботи час простою оплачується в 

порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю України, тобто 

з 2 квітня 2020 року з розрахунку не нижче від двох третин його тарифної 

ставки (окладу). 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

ЛИСТ 

від 17.03.2020 р. N 1/9-162, N 02-5/202 
 

У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину педагоги 

максимально мають бути переведені на роботу в гнучкому та дистанційному 

режимі, при цьому навіть за працівниками, що фактично не виходять на 

роботу, за законом зберігається середня заробітна плата. Відповідне 

роз’яснення підготувало МОН спільно з ЦК Профспілки працівників освіти і 

науки України та розіслало на департаменти (управління) освіти і науки 

обласних, Київської міської державних адміністрацій. 

“До цього ми вже давали роз’яснення, що за будь-яких умов та незалежно від 

того, чи виходить вчитель на роботу на період карантину, за ним має 

зберігатися заробітна плата. Це подіяло, і в багатьох закладах освіти перестали 

примушувати педагогів виходити на роботу в порожні школи. Однак сигнал 

дійшов не до всіх, тому спільно з профспілками ми підготували ще одне 

роз’яснення. Наразі ми спільно з Сергієм Горбачовим, освітнім омбудсменом, 

відслідковуємо ситуацію. Закликаємо також вчителів відстоювати свої права, 

адже без вашого звернення і скарги нам важко включитися в процес”, – 

зазначила заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. 

Так, в листі на департаменти (управління) освіти і науки йдеться про те, що в 

умовах загальнонаціонального карантину примусове відправлення 

працівників у відпустки, зокрема без збереження заробітної плати, на період 

призупинення навчання є неприпустимим. Також в ньому нагадується про те, 

що на період карантину за всіма працівниками зберігається середня заробітна 

плата (її розмір визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 лютого 1995 року №100 «Про затвердження Порядку обчислення 

середньої заробітної плати»). 

У документі також пояснюється, що працівники, які фактично не 

виходять на роботу під час карантину, мають вважатися такими, що не 

виходять на роботу у зв’язку з простоєм (згідно зі статтею 34 Кодексу 

законів про працю України, простій – це призупинення роботи, 

викликане невідворотною силою або іншими обставинами). 

За такими працівниками, відповідно до статті 113 Кодексу законів про 

працю України, має зберігатися середній заробіток за час простою. 

У випадку, якщо вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-

педагогічну роботу, то оплата його праці здійснюється з розрахунку 

заробітної плати, встановленої при тарифікації. 

“У кризових ситуаціях, як сьогодні, надзвичайно важливо зберігати 

розсудливість. Серед вчителів є багато з тих, хто знаходиться у групі ризику, 

якщо захворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19. За таких умов 
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надзвичайно важливо берегти їх та обмежити для них необхідність 

контактувати з великою кількістю людей. Саме тому змушувати вчителів бути 

фізично присутніми у школі на період карантину – щонайменше 

неправильно”, – відзначила Любомира Мандзій.  

Контакти Служби освітнього омбудсмена: 

 Адреса для електронних звернень: info@eo.gov.ua або за 

посиланням https://zvernennya.eo.gov.ua/ 

 Адреса для письмових звернень: Служба освітнього омбудсмена, 03058, м. 

Київ, відділення поштового зв'язку 58, а/с 48 
 Телефон для зв'язку: +380 951438726 

Нагадуємо, що на період карантину неприпустимо примусово виселяти 

здобувачів освіти з гуртожитків або давати їм рекомендації залишити 

гуртожитки. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

ЛИСТ 

від 17.03.2020 р. N 1/9-162, N 02-5/202 

Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій 

Обласним, Київській міській організації Профспілки 

працівників освіти і науки України 

Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки 

в умовах карантину 
Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і 

науки України привертають увагу керівників органів освіти і науки, закладів 

та установ освіти, підпорядкованих підприємств та організацій на 

необхідність дотримання вимог Закону України “Про захист населення від 

інфекційних хвороб”, зокрема в частині адміністративних, профілактичних, 

протиепідемічних та інших заходів, встановлення тимчасових обмежень прав 

фізичних і юридичних осіб, покладання додаткових обов’язків, що 

застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних 

інфекційних хвороб, в умовах карантину. 

У зв’язку з ситуацією, пов’язаною з оголошенням карантину з 12 березня по 

3 квітня 2020 року, терміни якого можуть змінитись залежно від 

епідеміологічної ситуації в Україні, своєчасним вжиттям та проведенням 

профілактичних і протиепідемічних заходів відповідно до зазначеного закону 

та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. N 211 “Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19”, 

Міністерство світи і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і 

науки України рекомендують: 

– забезпечити часткове переведення працівників закладів та установ освіти і 

науки, а також інших підпорядкованих організацій на роботу в гнучкому 

та/або дистанційному режимі, відтермінувати проведення засідань, нарад та 

інших колективних заходів до стабілізації ситуації, за потреби забезпечувати 

їх проведення в онлайн режимі; 

– забезпечити за наявності відповідних умов проведення навчальних занять 

за допомогою дистанційних технологій; 

– не допускати примусового відправлення працівників у відпустки, 

зокрема без збереження заробітної плати, на період призупинення 

навчання; 

– зберігати за працівниками на період карантину середню заробітну плату, 

розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 



8 лютого 1995 року N 100 “Про затвердження Порядку обчислення середньої 

заробітної плати”; 

– не допускати виселення студентів з гуртожитків тощо; 

– забезпечити застосування положень Галузевої угоди між Міністерством 

освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 

на 2016 – 2020 роки щодо виконання організаційної, методичної, наукової 

робіт за межами закладу; 

– вважати працівників, які фактично не виходять на роботу під час 

карантину, такими, що не виходять на роботу у зв’язку з простоєм; згідно зі 

статтею 34 Кодексу законів про працю України простій – це призупинення 

роботи, викликане невідворотною силою або іншими обставинами; 

– зберігати за працівниками середній заробіток за час простою, коли 

виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника 

або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища 

не з його вини, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України. 

Згідно з пунктом 5.2.1 Галузевої Угоди періоди, впродовж яких у закладах 

освіти не здійснюється освітній процес (освітня діяльність) у зв’язку із 

санітарно епідеміологічними чи іншими, незалежними від працівників 

обставинами, є робочим часом педагогічних, науково-педагогічних та інших 

працівників. 

Відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 

15.04.93 р. N 102, у випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з 

незалежних від учителя причин, оплата його праці здійснюється з 

розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що 

вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. 

Згідно зі статтею 9 Закону України “Про колективні договори і угоди” та 

пункту 1.4 Галузевої угоди положення угоди діють безпосередньо та є 

обов’язковими для включення до колективних договорів. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


