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За результатами розгляду Вашого звернення, оформленого як запит на 

отримання публічної інформації (реєстраційний № ЗП І-С -2182/0-21 від 

08.11.2021), щодо атестації на посаді асистента вчителя в межах компетенції 

інформуємо.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» 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.

Таким чином, суттєвою ознакою публічної інформації в розумінні Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» є її попередня фіксація. Тобто, 

даний Закон регулю є відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не 

вимагає створення нової інформації.

Водночас, відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного 

суду України від 29 вересня 2016 року № 1 0  визначальним для публічної 

інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях і знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації.

Отже, порядок розгляду Вашого запиту регулюється Законом України «Про 

звернення громадян».

Оплата праці працівників закладів та установ освіти здійснюється 

відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти, затвердженої наказом М іністерства освіти України від 15.04.1993 №  102 

(далі -  Інструкція). Ця Інструкція застосовується в частині, що не суперечить 

умовам оплати праці, визначеним наказом М іністерства 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», розробленому відповідно до постанови Кабінету М іністрів 

України від 30.08.2002 №  1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної
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тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бю джетної сфери».

Пунктом четвертим Інструкції визначено, що посадові оклади 

встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і 

тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією 

або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

Згідно із Додатком 6 до наказу М іністерства 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» асистенту вчителя встановлюються 10-12 тарифні розряди.

При переведенні педагогічного працівника з однієї педагогічної посади на 

іншу слід також враховувати, що фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста або магістра, установлюється 11 тарифний розряд, а також, що 

згідно з пунктом 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом М іністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з 

одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у 

цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні 

розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

Ураховуючи, що за результатами попередніх атестацій Вам присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання 

«вчитель-методист», керівник закладу при призначенні Вас на посаду асистента 

вчителя мав право на встановлення найвищого тарифного розряду, 

передбаченого на цій посаді.
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