
 

Посадові оклади (тарифні ставки) педагогічних працівників 

закладів освіти і науки на 2020, 2021 та 2022 рік 

З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону 

України “Про освіту” та частини другої статті 36 Закону України “Про 

наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України, 

затвердивши постанову від 10.07.2019 р. № 822, для педагогічних, науково-

педагогічних та наукових працівників закладів освіти і науки з 1 січня 2020 

року установив нові правила розрахунку посадових окладів (тарифних 

ставок), відмінні від тих, які діяли до цього і за якими розраховуються 

посадові оклади всіх інших працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери. 

 Відповідно до частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України 

Міністерство фінансів України листом від 05.09.2019 р. № 05110-14-6/22263 

довело до виконавчого органу Київської міської ради і обласних державних 

адміністрацій інформацію про особливості складання розрахунків до 

проектів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозів місцевих бюджетів на 

2021 – 2022 роки.  

Для планування видатків з бюджету на виплату заробітної плати в листі 

наведені наступні прогнозні показники: 

 а) прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня:  

– 2020 р. – 2 102 грн.;  

– 2021 р. – 2 270 грн.;  

– 2022 р. – 2 445 грн. 

 б) мінімальна заробітна плата з 1 січня:  

– 2020 р. – 4 723 грн.;  

– 2021 р. – 5 003 грн.;  

– 2022 р. – 5 290 грн.  

З метою надання допомоги при складанні проектів бюджетів на 2020 рік, для 

використання в роботі під час планування видатків з бюджету на виплату 

заробітної плати на 2020 – 2022 роки нами доповнені необхідними 

показниками Схеми посадових окладів, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 “Про оплату праці 

педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і 

установ освіти і науки”, які наразі представляємо до вашої уваги.  



СХЕМА посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних 

працівників на період до 2023 року 

Примітка.  

1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 

на встановлений коефіцієнт.  

2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у гривнях 

з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до 

однієї гривні.  

3. Посадові оклади старших майстрів професійних (професійно-технічних) 

закладів освіти та завідувачів філіалів професійних (професійно-технічних) 

закладів освіти, закладів вищої освіти I—II рівня акредитації (у тому числі у 

структурі університетів, академій та інститутів) установлюються на 5—15 

відсотків нижче розміру посадового окладу керівника, визначеного за 

схемою посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних 

працівників, затвердженою цією постановою.  

4. Посадові оклади старших викладачів закладів вищої освіти I—II рівня 

акредитації (у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) 

встановлюються вище на 5 відсотків ставки заробітної плати викладача 

вищої категорії;  

5. Ця Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних 

працівників застосовується з 1 січня 2020 року на період до 2023 року 

включно.  

СХЕМА посадових окладів науково-педагогічних працівників на період 

до 2023 року 

Примітка.  

1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 

на встановлений коефіцієнт. 

 2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у 

гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — 

заокруглюються до однієї гривні.  

3. Тарифні розряди провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих 

навчальних закладів III—IV рівня акредитації (факультетів, відділень) з 

підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються 



на рівні тарифних розрядів, передбачених відповідно для старшого викладача 

і викладача;  

4. Ця Схеми посадових окладів науково-педагогічних працівників 

застосовується з 1 вересня 2020 року на період до 2023 року включно.  

СХЕМА посадових окладів керівних, наукових та інших працівників 

(які проводять наукові і науково-технічні розробки) науково-дослідних 

інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій, 

науково-дослідних частин закладів вищої освіти та науково-дослідних 

інститутів у складі закладів вищої освіти, науково-дослідних секторів, 

проблемних науково-дослідних лабораторій у складі закладів вищої 

освіти на період до 2023 року 

 Примітка.  

1. Посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначається шляхом множення 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 

на встановлений коефіцієнт. 

 2. У разі коли посадовий оклад (ставка заробітної плати) визначено у 

гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — 

заокруглюються до однієї гривні.  

3. Посадові оклади керівних працівників проблемних науково-дослідних 

лабораторій закладів вищої освіти поширюються на керівних працівників 

проблемних науково-дослідних лабораторій, які є структурними 

підрозділами науково-дослідних частин, науково-дослідних інститутів та 

науково-дослідних секторів закладів вищої освіти; 

 4. Ця Схеми посадових окладів керівних, наукових та інших працівників 

застосовується з 1 вересня 2020 року на період до 2023 року включно. 

 


