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Про розгляд запиту

У Міністерстві освіти і науки України розглянуто Ваш запит на 

отримання публічної інформації від 06.10.2021 (реєстр. № ЗПІ-Ю-1951/0-21 

від 07.10.2021) щодо встановлення доплати за роботу в інклюзивному класі 

у закладі загальної середньої освіти вчителям, які працюють з учнем з 

особливими освітніми потребами на індивідуальній формі навчання (клас не 

є інклюзивним).

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 Вашому 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 Міністерства освіти і науки стосовно надання 

роз’яснення окремих положень чинного законодавства України можна 

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

Щодо порушених у Вашому запиті питань повідомляємо, що доплата 

за роботу в інклюзивному класі у закладах загальної середньої освіти
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встановлюється педагогічним працівникам відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення 

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

внесеними постановою Кабінету Міністрів 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.

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної 

середньої освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

15.08.2011 № 872. Якщо у закладі загальної середньої освіти не створено 

інклюзивний клас (за висновком інклюзивно-ресурсного центру учень з 

особливими освітніми потребами не відвідує заклад, а знаходиться на 

індивідуальній формі навчання), то немає підстав встановлювати доплату за 

роботу в інклюзивному класі.

Натомість, відповідно до пункту 28 Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти (із змінами), яка затверджена наказом 

Міносвіти України від 15.04.1993 № 102, педагогічним працівникам у 

загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) для дітей та підлітків, 

які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (в тому 

числі при індивідуальному навчанні таких дітей) посадові оклади (ставки 

заробітної плати) підвищуються на 20 відсотків. Оплата праці вчителю за 

підвищеними ставками здійснюється тільки за години роботи на 

індивідуальній формі навчання з такими дітьми.

На таке підвищення має право вчитель закладу загальної середньої 

освіти, який працює з учнями, які знаходяться на індивідуальній формі 

навчання і потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, 

а також це можуть бути учні з особливими освітніми потребами, які не 

мають змоги навчатися у закладі і для яких визначена індивідуальна форма 

навчання. Оплата праці вчителю за підвищеними ставками (окладами) 

здійснюється тільки за години роботи з такими учнями на індивідуальній 

формі навчання.
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