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23.07.2020 № 02-5/415                                             Голові Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій   
С.В. Бабаку 

 
Шановний Сергію Віталійовичу ! 

 
 

Профспілка працівників освіти і науки України звертається до Вас з 
приводу забезпечення норм постанов Кабінету Міністрів України від 15.12.2019 
№ 1028 «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» та 
від 03.03.2020 № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році». 

Постановою № 1028 передбачено, що виплата допомоги здійснюється за 
рахунок видатків, передбачених в додатку 3 до Державного бюджету України на 
2020 рік Міністерству освіти і науки України, як головному розпоряднику 
бюджетних коштів, за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих 
категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти», обсяги 
якої затверджено в сумі 3 753 209,8 тис. гривень. 

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році, 
вчителям, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали 
стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне 
навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду вчителя, виплачується 
допомога в розмірі десяти прожиткових мінімумів для  працездатних осіб, що 
установлений на 1 січня 2020 року. 

Субвенцію з державного бюджету на зазначену мету у 2020 році 
розподілено обласним бюджетам та бюджету м. Києва, обсяги якої затверджено в 
додатку до постанови. 

Однак змінами до Державного бюджету України на 2020 рік, внесеними до 
додатка № 3 Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-IX, видатки за цю 
мету скорочено попри звернення ЦК Профспілки до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості скорочення та зменшення 
обсягів видатків на освітні програми. 

У зв’язку з зазначеним та за наполяганнями спілчан Профспілка працівників 
освіти і науки України розраховує на вжиття Комітетом заходів для виплати 
допомоги вчителям у 2020 році відповідно до Урядових постанов № 1028 та № 
179 і передбачення відповідних видатків у проекті Державного бюджету України 
на 2021 рік для її виплати педагогічним працівникам у наступному році.  

 
 
З повагою 
Голова Профспілки                                                             Г.Ф.Труханов 
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