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Про розгляд запиту

У М іністерстві освіти і науки України розглянуто Ваш запит на 

отримання публічної інформації від 16.09.2021 (реєстр. №  ЗПІ-К-1737/0-21 

від 17.09.2021) щодо виплати доплати вчителям за роботу в інклюзивних 

класах у закладі загальної середньої освіти, у разі відсутності на заняттях 

осіб з особливими освітніми потребами (при складанні індивідуальної 

програми розвитку учня із навчального плану вилучені деякі навчальні 

предмети).

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 Ваш ому 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 М іністерства освіти і науки стосовно надання 

роз’яснення окремих положень чинного законодавства України можна 

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

Щ одо порушених у Вашому запиті питань повідомляємо, що доплата за 

роботу в інклюзивному класі у  закладах загальної середньої освіти 

встановлюється педагогічним працівникам відповідно до постанови 

Кабінету М іністрів України від 25.08.2004 №  1096 «Про встановлення
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розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» (із змінами, 

внесеними постановою Кабінету М іністрів України від 14.02.2018 №  72).

Зазначена доплата в граничному розмірі 20 відсотків посадового 

окладу (ставки заробітної плати) встановлюється тим педагогічним

працівникам, які працюють в інклюзивному класі. Конкретний розмір

доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з 

особливими освітніми потребами у класі, складність порушення розвитку 

дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який 

працює з такими дітьми, тощо.

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом М іністерства освіти України від 

15.04.1993 №  102, місячна заробітна плата педагогічних працівників 

закладів освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на 

їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на

встановлену норму годин на тиждень. Оплата праці педагогічних

працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених 

ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, 

фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок. Встановлена 

при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від 

кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Доплата за роботу в інклюзивному класі встановлюється педагогічним 

працівникам, які працюють в інклюзивному класі, як й інші доплати -  при 

тарифікації. При цьому тарифікаційні списки повинні містити інформацію 

про кількість інклюзивних класів у закладі, кількість годин навантаження 

кожного працівника в такому класі та розмір встановленої доплати за роботу 

в інклюзивному класі.

У разі, якщо через хворобу чи з інших причин протягом деякого часу в 

класі відсутні особи (особа) з особливими освітніми потребами, зазначене не 

впливає на розмір виплати доплати педагогічним працівникам за роботу в 

інклюзивному класі.

Якщо ж у індивідуальній програмі розвитку особи з особливими 

освітніми потребами за висновками інклюзивно-ресурсного центру із 

навчального плану учня вилучені деякі навчальні предмети, тобто протягом 

навчального року особа з особливими освітніми потребами не буде 

відвідувати такі заняття, то вважаємо, що при складанні тарифікаційних 

списків вчителям, які викладають у цьому інклюзивному класі навчальні 

предмети, які особа з особливими освітніми потребами не відвідує, не 

встановлюється доплата за роботу в інклюзивному класі за умови 

відсутності інших осіб з особливими освітніми потребами у цьому класі.
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