
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України» пропонується внести зміни 

Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. 

№ 963 та додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 

2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної 

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери». 

Проект розроблено з метою приведення у відповідність зазначених 

постанов до вимог Закону України «Про позашкільну освіту» (далі – Закон). 

Так, статтею 5 Закону визначено, що структуру позашкільної освіти 

становлять, зокрема, спортивні та інші навчальні заклади, установи. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 

2008 р. № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну 

школу» дитячо-юнацька спортивна школа є позашкільним навчальним 

закладом спортивного профілю, тобто, дитячо-юнацька спортивна школа 

входить до структури позашкільної освіти. 

В той же час, тренер-викладач є учасником навчально-тренувальної 

роботи та навчально-виховної роботи, фактично працює зі шкільним 

контингентом і цілодобово несе відповідальність за життя та поведінку учнів, 

проте відсутній в переліку педагогічних працівників, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963. 

Крім того, посада тренера-викладача відсутня в додатку 2 до постанови 

від 30 серпня 2002 р. № 1298 (керівні та педагогічні працівники), відповідно 

до якого встановлюються коефіцієнти з оплати праці.  

Слід зауважити, що така ситуація призводить до отримання тренерами-

викладачами значно нижчої оплати праці за більше тижневе навантаження (з 

урахуванням навантажень та розрядів і встановлених коефіцієнтів: вчитель 

фізвиховання – 18 годин, вартість години праці  становить – 54 грн., тренер-

викладач – 24 години, вартість години праці  становить – 35 грн.). 

Враховуючи зазначене та, з метою приведення підзаконних 

нормативно-правових актів до вимог Закону, поліпшення фінансово-

економічного стану тренерів-викладачів і встановлення їх оплати праці за 

відповідними тарифними розрядами для педагогічних працівників, 

розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

З прийняттям зазначеної постанови Кабінету Міністрів України 

підзаконні нормативно-правові акти будуть приведені до вимог Закону,  



оплата праці тренерів-викладачів буде прирівняна до оплати праці вчителів 

фізвиховання, що в свою чергу створить умови для підвищення престижності 

професії тренера–викладача.  

 

3. Правові аспекти 

Правовими аспектами розроблення проекту постанови Уряду є: 

Закон України «Про оплату праці»; 

Закон України «Про позашкільну освіту»; 

постанови Кабінету Міністрів України: 

від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». 

від 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад 

педагогічних та науково-педагогічних працівників 

від 5 листопада 2008 р. № 993 «Про затвердження Положення про 

дитячо-юнацьку спортивну школу» 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація зазначеного проекту постанови потребуватиме додаткового 

фінансування з Державного бюджету України. 
 

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект постанови потребує погодження із Міністерством соціальної 

політики України, Міністерства фінансів України, Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та проведення юридичної 

експертизи Міністерством юстиції України. 
 

6. Регіональний аспект 

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць та має незначний вплив на регіональний розвиток. 
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. Запобігання дискримінації. 

Проект постанови не містить ознак дискримінації. 
 

7. Запобігання корупції 

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть 

містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 
 

8. Громадське обговорення 

Проект постанови не потребує громадського обговорення та 

проведення консультацій. 
 

9. Позиція соціальних партнерів 

Проект нормативно-правовий акта стосується соціально–трудової 

сфери та має бути погоджений із соціальними партнерами, визначеними 

Генеральною угодою. 

 

 



10. Оцінка регуляторного впливу 

Проект постанови не є регуляторним актом. 
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. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Проект постанови впливатиме на ринок праці шляхом підвищення 

престижності праці тренера-викладача.  

 

11. Прогноз результатів  

Прийняття проекту постанови сприятиме поліпшенню умов оплати 

праці тренерів-викладачів установ і закладів бюджетної сфери, створить 

умови для підвищення престижності професії тренера–викладача та 

привабливості для молодих фахівців у сфері спорту, що в свою чергу дасть 

можливість розвитку дитячого та юнацького спорту.  

 

 

Міністр освіти і науки України     Лілія ГРИНЕВИЧ 
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