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Щодо надання роз’яснень

У Міністерстві освіти і науки України розглянули Ваш запит на 

отримання публічної інформації від 15.09.2020 (реєстр. № ЗПІ-О-1100/0-20 

від 15.09.2020) стосовно надання роз’яснень щодо підвищення посадового 

окладу або встановлення доплати вчителю-дефектологу та повідомляємо.

У черговий раз звертаємо Вашу увагу, що відповідно до статті 1 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі -  Закон) 

публічна інформація -  це відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена 

в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом.

Згідно з частиною першою статті 19 цього Закону запит на 

інформацію -  це прохання особи до розпорядника інформації надати 

публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Разом з тим зміст, вказаних у Вашому запиті питань, свідчить про 

необхідність надання роз’яснення окремих положень чинного законодавства 

України. Тобто, він не є інформаційним запитом та підлягає розгляду як 

звернення у встановлений законодавством строк.

Ваші запитання до Міністерства освіти і науки стосовно надання 

роз’яснення окремих положень чинного законодавства України можна 

надсилати на e-mail для звернення громадян: ez@mon.gov.ua.

Також інформуємо, що пунктом 1 частини п’ятої статті 19 Закону 

передбачено, що запит на інформацію має містити ім’я (найменування) 

запитувача.

Відповідно до статті 28 Цивільного кодексу України ім’я фізичної 

особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені 

та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної
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Проте у Вашому запиті не зазначена така інформація, про що 

Міністерство освіти і науки неодноразово звертало Вашу увагу у попередніх 

листах (листи від 17.07.2020 № 1/11-4795, від 30.06.2020 № 1/11-4433).

Згідно із статтею 22 Закону Міністерство освіти і науки має право 

відмовити Вам у задоволенні запиту, оскільки запитувачем не дотримано 

вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 

Закону.

Одночасно зазначаємо, що законодавством України не передбачено 

терміну «інклюзивні діти», а для спільного навчання, виховання та розвитку 

здобувачів освіти, у тому числі і осіб з особливими освітніми потребами, з 

урахуванням їхніх потреб та можливостей в закладах освіти створюється 

інклюзивне освітнє середовище, організовується інклюзивне навчання 

здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, утворюються 

інклюзивні класи і групи.

Щодо запитуваних Вами запитань, то інформації, викладеної у 

Вашому запиті, недостатньо для надання чіткої відповіді на Ваші запитання.

Відповідно до пункту 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної 

плати працівників освіти (із змінами), яка затверджена наказом Міністерства 

освіти України від 15.04.1993 № 102 та зареєстрована в Міністерстві юстиції 

України 27.05.1993 за № 56 (далі -  Інструкція), педагогічним працівникам у 

загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) для дітей та підлітків, 

які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (в тому 

числі при індивідуальному навчанні таких дітей) посадові оклади (ставки 

заробітної плати) підвищуються на 20 відсотків.

У Законі України «Про загальну середню освіту» (втратив чинність на 

підставі Закону № 463-ІХ від 16.01.2020) було визначено, що навчальний 

заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання, -  це школа 

соціальної реабілітації; навчальний заклад з відповідним профілем для дітей, 

які потребують тривалого лікування, -  санаторна школа (школа-інтернат). 

Педагогічним працівникам саме таких загальноосвітніх навчальних закладів 

встановлюється підвищення посадових окладів на 20 відсотків відповідно до 

пункту 28 Інструкції.

У закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) 

спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці 

педагогічних працівників за підвищеними ставками (окладами) 

здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 

№ 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної 

діяльності» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

від 14.02.2018 № 72) педагогічним працівникам і помічникам вихователів в 

інклюзивних класах (групах) усіх закладів освіти встановлюється доплата в 

граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Зазначена доплата встановлюється тільки за години роботи у цих класах 

(групах).
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