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Щодо оплати праці під час карантину вчителів закладів 

загальної середньої освіти, які працюють за сумісництвом

У М іністерстві освіти і науки України розглянуто Ваш запит від 25.03.2020 

щодо оплати праці під час карантину вчителів закладів загальної середньої освіти, 

які працюють за сумісництвом, та повідомляємо.

Згідно із пунктом 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердж еної наказом М іністерства освіти України від 

15.04.1993 № 102 (далі -  Інструкція), у випадку, коли в окремі дні заняття не 

проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, оплата його праці 

здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за 

умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

Зазначена норма застосовується і для тих вчителів, які працюють за 

сумісництвом і яким здійсню ється оплата праці за тарифікацією  відповідно до 

пункту 68 Інструкції.

М іністерство освіти і науки поінформувало керівників департаментів 

(управлінь) освіти і науки обласних, Київської м іської держ авних адміністрацій, 

закладів і установ освіти про оплату праці працівників закладів освіти під час 

призупинення навчання через карантин листами від 13.03.2020 №  1/9-161, від 

17.03.2020 №  1/9-162 (спільно з ЦК профспілки), від 23.03.2020 №  1/9-173.

На період карантину М іністерство освіти і науки листами від 11.03.2020 

№ 1/9-154, від 17.03.2020 №  1/9-162 (спільно з ЦК профспілки) рекомендувало 

керівникам закладів освіти, органам освіти та місцевого самоврядування 

розробити заходи щодо часткового переведення працівників закладів освіти на 

роботу в гнучкому та/або дистанційному режимі, на виконання інш их видів робіт 

(організаційна, методична, наукова, інш а педагогічна діяльність тощ о), 

забезпечити на наявності відповідних умов проведення навчальних занять за 

допомогою  дистанційних технологій.
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