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У М іністерстві освіти і науки розглянули Ваш  запит на отримання публічної 

інф ормації від 20.05.2021 (реєстр. №  ЗГП-К-938/0-21 від 20.05.2021) щ одо доплат, 

які встановлю ю ться вчителям-дефектологам, вчителям-логопедам, вчителям- 

реабілітологам  у закладах загальної середньої освіти, за роботу з учнями 

інклю зивної форми навчання.

Звертаємо Ваш у увагу, що відповідно до статті 1 Закону У країни «Про 

доступ до публічної інформації» (далі -  Закон) публічна інформація -  це 

відображ ена 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 повноваж ень, інш их 

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 ро з’яснення окремих положень чинного законодавства 

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

звернення у встановлений законодавством  строк.

Ваш і запитання до М іністерства освіти і науки стосовно надання 

р о з’яснення окремих положень чинного законодавства У країни можна 

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

Щ одо поруш ених у Ваш ому запиті питань повідомляємо, що відповідно до 

Типових ш татних нормативів закладів загальної середньої освіти, затвердж ених 

наказом М іністерства освіти і науки У країни від 06.12.2010 №  1205 (із змінами, 

внесеними наказом М іністерства освіти і науки від 01.02.2018 №  90), у закладах 

загальної середньої освіти можуть вводитися посади вчителів-логопедів, 

вчителів-дефектологів, вчителів-реабілітологів у ш татний розпис закладів 

загальної середньої освіти, де запровадж ене навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в і ц ) ^ ? й ^ ^ І т 9Ц Є ц ш ^ ш ^ ^ л асах .
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Такі посади вводяться, як і інш их вчителів, на певну кількість годин, 

необхідну для забезпечення освітнього процесу в інклю зивних та спеціальних 

класах, в тому числі його корекційної складової. Оплата праці таких вчителів, які 

введенні у ш татний розпис закладу, здійсню ється по тарифікації за рахунок 

кош тів освітньої субвенції.

Д оплата за роботу в інклю зивному класі в граничному розмірі 20 відсотків 

посадового окладу (ставки заробітної плати) встановлю ється вчителям та іншим 

педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти відповідно до 

постанови Кабінету М іністрів У країни від 25.08.2004 №  1096 «Про встановлення 

розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» (із змінами, внесеними 

постановою  Кабінету М іністрів України від 14.02.2018 № 72).

Зазначена доплата встановлю ється педагогічним працівникам, які 

працю ю ть в інклю зивному класі (класі з інклю зивним навчанням), тільки за 

години роботи у інклю зивному класі.

О дночасно повідомляємо, що з 2017 року Урядом країна запровадж ена 

окрема субвенція на надання держ авної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами. П орядок та умови надання субвенції з державного 

бю дж ету місцевим бю джетам на надання держ авної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами затвердж ені постановою  Кабінету М іністрів 

У країни від 14.02.2017 № 88 (із змінами) (далі -  Порядок та умови надання 

субвенції).

У П орядку та умовах надання субвенції визначено, що зазначена субвенція 

спрямовується, зокрема, на оплату фахівцям за проведення (надання) 

корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною  

програмою  розвитку учнів з особливими освітніми потребами, які навчаю ться в 

інклю зивних класах закладів загальної середньої освіти.

О плата праці фахівців за проведення корекційно-розвиткових занять 

здійсню ється на умовах цивільно-правових угод за ставками погодинної оплати 

праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у 

розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні 

заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету 

М іністрів України від 30.08.2002 №  1298, підвищ еними на 20 відсотків за роботу 

з особами з особливими освітніми потребами.
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Макарук О.О. 

4814778


