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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2021 р. №

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. № 373

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. 
№ 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів 
дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно- 
технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх 
підпорядкування» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1080; 2014 р., 
№ 30, ст. 824; 2018 р., № 12, ст. 416; 2021 р., № 60, ст. 3786) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр Д. ІИМИГАЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

в ід_____________ 2021 р. № ________

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2011 р. № 373

1. Назву постанови викласти в такій редакції:
«Про встановлення надбавки педагогічним працівникам»;

2. пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Установити надбавку в граничному розмірі ЗО відсотків посадового 

окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 відсотків, педагогічним 
працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, інших 
установ і закладів незалежно від їх підпорядкування (далі -  надбавка за 
престижність).

Розмір надбавки за престижність встановлюється керівником закладу 
(установи) у межах фонду оплати праці.

Надбавка за престижність встановлюється на весь обсяг навчального 
навантаження, що виконується педагогічним працівником.

Надбавка за престижність в розмірі не менше 25 відсотків посадового 
окладу (ставки заробітної плати) встановлюється:

керівникам, їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних 
працівників, вчителям закладів загальної середньої освіти, в яких реалізується 
інноваційний освітній проект всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і 
впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної 
середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої 
освіти» на базі закладів загальної середньої освіти на 2021-2027 роки відповідно 
до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22);

педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів.

Надбавка за престижність в розмірі не менше 20 відсотків посадового 
окладу (ставки заробітної плати) встановлюється:

керівникам, їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних 
працівників, педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, в 
яких реалізуються Державний стандарт початкової освіти, затверджений



постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (Офіційний 
вісник України, 2018 р., № 19, ст. 637; 2019 р., № 62, ст. 2156; 2020 р., № 81, 
ст. 2615), та/або Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО вересня 2020 р. № 898 (Офіційний 
вісник України, 2020 р., № 81, ст. 2615);

вчителям української мови і літератури закладів загальної середньої освіти 
з навчанням мовами національних меншин.».



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 березня 2011 р. № 373»

1. Мета

Метою прийняття проекту акта є унормування питання встановлення 
педагогічним працівникам закладів та установ освіти надбавки за престижність 
педагогічної праці, а також приведення нормативно-правового акта до 
термінології законодавства України у галузі освіти.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Виникла необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним 
працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів 
незалежно від їх підпорядкування» (далі -  постанова) з таких причин:

1) втратили актуальність деякі положення постанови, які унормовували 
питання встановлення надбавки у 2018 році;

2) набуття закладами вищої освіти (вищими навчальними закладами І-ІІ 
рівня акредитації) статусу закладів фахової передвищої освіти відповідно до 
Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

3) потребує уточнення найменування надбавки «надбавка за престижність» 
для уникнення неправильного трактування положень постанови і встановлення 
надбавки за двома підставами (відповідно до абзаців першого і шостого пункту 1 
постанови);

4) відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 
2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 
2016 р. № 988, у 2021/2022 навчальному році 136 закладів загальної середньої 
освіти першими апробують Державний стандарт базової середньої освіти, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. 
№ 898, і на сьогодні вже беруть участь в реалізації інноваційного освітнього 
проекту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження 
навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в 
умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» на базі 
закладів загальної середньої освіти на 2021-2027 роки (далі -  Проект). Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02.04.2021 № 406 затверджено програму 
реалізації цього Проекту та затверджений перелік закладів загальної середньої 
освіти країни, які у поточному році розпочали реалізацію Проекту. З метою 
заохочення педагогічних працівників цих закладів загальної середньої освіти, які 
першими апробують Державний стандарт базової середньої освіти і беруть 
участь у реалізації Проекту, пропонується встановлювати керівникам таких
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закладів та вчителям надбавку за престижність у розмірі не менше 25 відсотків 
посадового окладу (ставки заробітної плати).

Постановою на сьогодні встановлено мінімальну межу (не менше 20 
відсотків) розміру надбавки для тих педагогічних працівників, які реалізують 
Державний стандарт початкової освіти. За аналогією, пропонується доповнити 
це положення постанови педагогічними працівниками, які будуть реалізовувати 
Державний стандарт базової середньої освіти з вересня 2022 року;

5) на вимогу пункту 12 Правил підготовки проектів актів Кабінету 
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 
вересня 2005 р. № 870, пропонується скоротити назву постанови.

3. Основні положення проекту акта

Проектом акта внесяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
23 березня 2011 р. № 373, якими унормовується питання встановлення 
педагогічним працівникам закладів та установ освіти надбавки за престижність 
педагогічної праці.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:
Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР «Про професійну (професійно- 

технічну) освіту» (із змінами);
Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ «Про позашкільну освіту» (із 

змінами);
Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» (із 

змінами);
Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» (із змінами);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-УІІІ «Про освіту» (із змінами);
Закон України від 06.06.2019 № 2745-УІІІ «Про фахову передвищу освіту» 

(із змінами);
Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ «Про повну загальну середню 

освіту» (із змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про 

затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 
працівників»;

постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про 
затвердження Державного стандарту початкової освіти»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 «Про 
деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р 
«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року».
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5. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація акта здійснюватиметься в межах коштів, передбачених на оплату 
праці працівників закладів та установ освіти.

Положення проекту акта щодо встановлення педагогічним працівникам 
деяких закладів загальної середньої освіти надбавки за престижність у розмірі не 
менше 20 (25) відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) не 
потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету, оскільки при 
формуванні обсягів освітньої субвенції, видатки якої спрямовуються на оплату 
праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, 
передбачаються кошти на виплату надбавки за престижність праці всім 
педагогічним працівникам у розмірі 25 відсотків.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта стосується питань соціально-трудової сфери та потребує 
погодження з соціальними партнерами, визначеними Генеральною угодою про 
регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 
політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки: Спільним 
представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, 
Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на національному рівні, ЦК профспілки працівників 
освіти і науки.

Громадське обговорення проекту акта не проводилось.
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування 
української мови як державної.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у 
сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення 
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; 
створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 
громадська тендерно-правова експертизи не проводились.

Проект акта не передбачає надання державної допомоги суб’єктам 
господарювання, і відповідно дія Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проект акта та на 
підтримку суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення
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Антимонопольного комітету України, передбачене зазначеним Законом, не 
потребується.

8. Прогноз результатів

Реалізація акта матиме вплив на рівень заробітної плати педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти, які першими апробують 
Державний стандарт базової середньої освіти і беруть участь у реалізації 
Проекту, щодо встановлення таким педагогічним працівникам надбавки за 
престижність у розмірі не менше 25 відсотків посадового окладу (ставки 
заробітної плати), а також гарантуватиме мінімальну межу (не менше 20 
відсотків) розміру надбавки за престижність для тих педагогічних працівників, 
які реалізуватимуть Державний стандарт базової середньої освіти.

Заінтересована
сторона

Вплив реалізації акта на 
заінтересовану сторону

Пояснення очікуваного впливу

Педагогічні працівники 
закладів загальної 
середньої освіти, які 
апробують Державний 
стандарт базової 
середньої освіти

Позитивний, гарантована 
державою нижня межа 
розміру надбавки за 
престижність

Встановлення надбавки за 
престижність у розмірі не менше 
25 відсотків посадового окладу 
(ставки заробітної плати)

Педагогічні працівники 
закладів загальної 
середньої освіти, які 
реалізують Державний 
стандарт базової 
середньої освіти

Позитивний, гарантована 
державою нижня межа 
розміру надбавки за 
престижність

Встановлення надбавки за 
престижність у розмірі не менше 
20 відсотків посадового окладу 
(ставки заробітної плати)

Педагогічні працівники 
закладів фахової 
передвищої освіти

Позитивний, приведення 
постанови до норм 
законодавства

Внесено до постанови заклади 
фахової передвищої освіти у 
зв’язку із набуттям закладами 
вищої освіти (вищими 
навчальними закладами І-І1 рівня 
акредитації) статусу закладів 
фахової передвищої освіти 
відповідно до Закону України 
«Про фахову передвищу освіту»

Міністр освіти і науки України \ Сергій ШКАРЛЕТ

2021 р.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373»

Зміст положення (норми) 
чинного акта законодавства

Зміст положення (норми) проекту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 23 березня 2011 р. № 377 
Про встановлення надбавки педагогічним працівникам 
закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти, 
інших установ і закладів незалежно від їх 

підпорядкування

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 23 березня 2011 р. № 377

Про встановлення надбавки 
педагогічним працівникам

1. Установити надбавку в граничному розмірі ЗО 
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), 
але не менше 5 відсотків, педагогічним працівникам 
закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної), вищої освіти, 
інших установ і закладів незалежно від їх 
підпорядкування.

Розмір надбавки встановлюється керівником закладу 
(установи) у межах фонду оплати праці.

Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального 
навантаження, що виконується працівником.

Право на встановлення надбавки в розмірі до ЗО 
відсотків з 1 січня 2018 р. мають керівники закладів 
загальної середньої освіти, їх заступники, посади яких 
віднесені до посад педагогічних працівників, вчителі та 
викладачі закладів професійної (професійно-технічної) 
і вищої освіти, які викладають предмети згідно з 
відповідним Державним стандартом загальної середньої 
освіти.

1. Установити надбавку в граничному розмірі ЗО 
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), але не 
менше 5 відсотків, педагогічним працівникам закладів 
дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, 
інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування 
(далі -  надбавка за престижність).

Розмір надбавки за престижність встановлюється 
керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці.

Надбавка за престижність встановлюється на весь обсяг 
навчального навантаження, що виконується педагогічним 
працівником.

Надбавка за престижність в розмірі не менше 25 відсотків 
посадового окладу (ставки заробітної плати) встановлюється: 

керівникам, їх заступникам, посади яких віднесені до 
посад педагогічних працівників, вчителям закладів загальної 
середньої освіти, в яких реалізується інноваційний освітній 
проект всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і 
впровадження навчально-методичного забезпечення для
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3 1 січня 2018 р. надбавка в розмірі не менше 20 
відсотків встановлюється:

керівникам шкіл, в яких апробують державний 
стандарт початкової освіти відповідно до Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 року, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22), їх 
заступникам, посади яких віднесені до посад 
педагогічних працівників, вчителям таких шкіл;

керівникам шкіл, в яких навчання хоча б в одному з 
початкових класів здійснюватиметься за державним 
стандартом початкової освіти в рамках реалізації 
зазначеної Концепції, їх заступникам, посади яких 
віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям 
таких класів зазначених шкіл;

вчителям української мови і літератури шкіл з 
навчанням мовами національних меншин.

Іншим педагогічним працівникам надбавка в 
розмірі до 30 відсотків може бути встановлена з 1 
вересня 2018 року.

3 1 січня 2022 р. надбавка в розмірі не менше 25 
відсотків встановлюється:

педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних 
центрів.

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації 
Державного стандарту базової середньої освіти» на базі 
закладів загальної середньої освіти на 2021-2027 роки 
відповідно до Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 
2016 р. № 988 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, 
ст. 22);

педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних 
центрів.

Надбавка за престижність в розмірі не менше 20 відсотків 
посадового окладу (ставки заробітної плати) встановлюється: 

керівникам, їх заступникам, посади яких віднесені до 
посад педагогічних працівників, педагогічним працівникам 
закладів загальної середньої освіти, в яких реалізуються 
Державний стандарт початкової освіти, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 
2018 р. № 87 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 19, ст. 
637; 2019 р., № 62, ст. 2156; 2020 р., № 81, ст.2615), та/або 
Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 
р. № 898 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 81, ст. 2615);

вчителям української мови і літератури закладів 
загальної середньої освіти з навчанням мовами національних 
меншин.

^  ^ __________________________________________

Міністр освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ


