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Шановна Інно Іванівно! 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України розглянуло Ваше звернення від 25.02.2021, що надійшло з Міністерства 
соціальної політики України, щодо деяких питань оплати праці та в межах 
компетенції повідомляє.  

Відповідно до статті 8 Закону України „Про оплату праці” умови оплати 
праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, 
визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Умови оплати праці працівників установ соціального захисту населення 

затверджено спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики 
України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 
„Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я 
та установ соціального захисту населення” (далі – наказ № 308/519)             
(зі змінами), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 30.08.2002 № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (далі – постанова          
№ 1298) (зі змінами). 

Відповідно до пункту 1.3 розділу 1 Умов оплати праці працівників 
закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, 
затверджених наказом № 308/519, оплата праці керівників, фахівців, технічних 
службовців і робітників закладів охорони  здоров’я та установ соціального 
захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних 
працівників, працівників культури, сільського господарства та інших), 
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здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій 
працівників відповідних галузей бюджетної сфери.  

Умови оплати праці педагогічних працівників установ соціального 
захисту населення визначаються відповідно до наказу Міністерства 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” (зі змінами), розробленого на виконання 
постанови № 1298, та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівників освіти (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міносвіти від 
15.04.1993 № 102 (зі змінами). 

Підпунктом д пункту 24 Інструкції передбачено підвищення посадових 
окладів на 10 % за звання „Вихователь-методист”. 

Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками 
атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були 
присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу 
до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю 
предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до 
чергової атестації. 

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 

№ 423 (зі змінами), Мінсоцполітики здійснює в межах повноважень, 
передбачених законом, координацію діяльності структурних підрозділів 
місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 
Мінсоцполітики. 

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими 
актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер. 
 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра  
розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України 

з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації                                                         Ігор ДЯДЮРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коцурак О. І., lena_k2@ukr.net 
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