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Шановна пані Юлія! 
 

Міністерство економіки України розглянуло Ваші звернення         

від 04.08.2021, які надійшли з Міністерства соціальної політики України, та в 
межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України                
від 30.08.2000 № 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) та підпункту 5 пункту 4 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” (далі – наказ № 557) керівникам навчальних закладів, 
установ освіти надано право в межах фонду оплати праці, затвердженого в 
кошторисах, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на 
оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім 
матеріальної допомоги на поховання. 

Виходячи з викладеного, згідно із вимогами постанови № 1298 та наказу 

№ 557 за отриманням матеріальної допомоги на оздоровлення, мають право 
звертатися усі працівники (у тому числі завідувач господарства та 
прибиральниця службових приміщень) навчального закладу, установ освіти. 
При цьому, безпосереднє рішення про виплату зазначеної допомоги приймає 
керівник навчального закладу, установ освіти в межах фонду оплати праці.  
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Водночас відповідно Положення про Міністерство освіти і науки України 
від 16.10.2014 № 630 (зі змінами), МОН відповідно до покладених на нього 
завдань, зокрема, здійснює нормативно-правове регулювання у сферах освіти і 
науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в 
зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій, а також у сфері здійснення 
державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, 
установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу 
діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності та здійснює розгляд звернень громадян з 
питань, пов’язаних з діяльністю, підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери його управління. 

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

 
 

З повагою 

 

Заступник Міністра 

економіки України                                                            Світлана ГЛУЩЕНКО 
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