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Щ одо виплати грошової винагороди

У М іністерстві освіти і науки розглянули Ваш запит на отримання 

публічної інформації від 04.02.2021, що надійшов з М іністерства фінансів 

України (реєстр. №  ЗШ -ОВВ-235/0-21 від 15.02.2021), щодо виплати 

викладачам музичних шкіл грош ової винагороди за сумлінну працю, 

зразкове виконання покладених на них обов’язків (премії) та повідомляємо.

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 перш ою 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 Ваш ому запиті питань, свідчить про 

необхідність надання р о з’яснення окремих положень чинного законодавства 

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

звернення у встановлений законодавством строк.

Ваші запитання до М іністерства освіти і науки стосовно надання 

роз’яснення окремих положень чинного законодавства України мож на 

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

Стосовно поруш ених у Ваш ому запиті питань повідомляємо, що 

виплата педагогічним працівникам щ орічної грош ової винагороди за 

сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків в розмірі 

до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) гарантована 

статтею 57 Закону України «Про освіту».
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Перелік посад педагогічних працівників затверджений постановою  

Кабінету М іністрів України від 14.06.2000 № 963. Посада викладача 

музичної ніколи відноситься до посад педагогічних працівників і такий 

працівник має право на виплату щ орічної грош ової винагороди за сумлінну 

працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.

Щ одо встановлення і виплати премій, то відповідно до підпункту 5 

пункту 4 наказу М іністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 

«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 

розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 

установ» (із змінами), розробленого згідно із постановою Кабінету М іністрів 

України від 30.08.2002 №  1298, керівникам закладів, установ освіти та 

наукових установ надано право в межах фонду заробітної плати, 

затвердженого в кош торисах доходів і видатків, затверджувати порядок і 

розміри преміювання працівників відповідно до їх  особистого внеску в 

загальні результати роботи.

Тобто, премії працівникам закладу виплачуються за рахунок економії 

фонду заробітної плати, можуть бути щомісячні, щ оквартальні чи 

приурочені до якихось свят, або взагалі не бути таких виплат. Преміювання 

працівників здійснюється відповідно до положення про преміювання, яке 

затверджується керівником закладу, установи за погодженням з 

профспілковим комітетом.
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