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Проект
вноситься народними
                                            депутатами України
                                                                                                         Лопушанським А.Я.      
                                                                                               Демчаком Р.Є.
                                                                                                  Довбенком М.В.









З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Україні щодо упорядкування законодавства про оплату праці в освіті»

                                               

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

І. Частину третю  статті 8  Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 17, ст.121) після слів «Умови розміру оплати праці» доповнити словами «педагогічних і науково-педагогічних працівників».

ІІ. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380):
1. Частину 1 статті 57 доповнити абзацом такого змісту:

«ùîì³ñÿ÷íó âèïëàòó íàäáàâêè çà ïðåñòèæí³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³ â ðîçì³ð³ 30 â³äñîòê³â ïîñàäîâîãî îêëàäó (ñòàâêè çàðîá³òíî¿ ïëàòè) ïåäàãîã³÷íèì ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì çàêëàä³â äîøê³ëüíî¿, ïîçàøê³ëüíî¿, çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿, ïðîôåñ³éíî¿ (ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿), âèùî¿ îñâ³òè, ³íøèõ óñòàíîâ ³ çàêëàä³â íåçàëåæíî  â³ä ¿õ ï³äïîðÿäêóâàííÿ»;

2. Підпункт 1 пункту 6 Розділу ХІІ Прикінцеві та Перехідні положення викласти в наступній редакції:

«1) забезпечити до 2020 року збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до розміру, що дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для працездатних осіб і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати);
забезпечити з 2020 до 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком, і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати)».

III. Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ 

       1.  Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
1)    привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова
Верховної Ради України                                                                          Парубій А.В.


