
 

08.02.2017 № 02-8/59                                        Головам обласних, Київської міської 

організацій  Профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на запит з місць щодо 

включення доплати за роботу з дезінфікуючими засобами, заробітної плати за 

роботу за сумісництвом та інших виплат до мінімальної заробітної плати повідомляє 

наступне. 

Відповідно до статті 3
1
 Закону України «Про оплату праці»  розмір заробітної 

плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може 

бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. 

Частиною другою цієї статті встановлено, що при обчисленні розміру 

заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не 

враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного 

ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, 

премії до святкових і ювілейних дат. 

В галузі освіти Перелік робіт з несприятливими умовами праці, на яких 

встановлюються доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з важкими і 

шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, передбачено 

в додатку 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 

102, погодженим з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56. 

У розділі I до видів робіт з важкими і шкідливими умовами праці включено 

роботи з виготовлення дезинфікуючих розчинів, роботи з їх використанням (п. 

1.159), роботи з використанням миючих і дезинфікуючих засобів ( п.1.156), роботи, 

пов'язані з чищенням сміттєвих ящиків проведенням їх дезінфекції (п. 1.147), 

прибирання приміщень, де виконуються роботи, передбачені у розділі I (п. 1.181) 

тощо.  

Тому доплати працівникам за роботу з дезінфікуючими засобами, а також 

прибирання приміщень, де вони виконуються не можуть включатися до мінімальної 

заробітної плати. 

Стосовно включення заробітної плати за роботу за сумісництвом до 

мінімальної, то з норм статті 3
1
 закону «Про оплату праці» витікає, що до неї не 

включаються лише окремі з доплат, що визначені вище, а також премії до святкових 

і ювілейних дат.  

За роботу за сумісництвом працівник отримує заробітну плату відповідно до 

укладеного трудового договору, а не доплату. 



 Тому заробітна плата за роботу за сумісництвом не включається до 

мінімальної заробітної плати.  

Відповідно до статті 3
1
 закону «Про оплату праці» у разі укладення трудового 

договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні 

працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна 

плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. 

Тому при виконанні роботи на умовах неповного робочого часу мінімальна 

заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.  

Якщо сума заробітної плати за сумісництвом включає такі ж виплати, як і за 

основною роботою, зокрема й доплати, то вони включаються або не включаються до 

мінімальної заробітної плати на загальних підставах. 

Відповідно до статті 85 Кодексу законів про працю України нормою праці є 

зокрема норма часу. 

Згідно зі статтею 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість 

робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Окремим 

категоріям працівників, зокрема учителям, лікарям та іншим, статтею 51 Кодексу 

передбачено встановлення скороченої тривалості робочого часу. 

Для переважної більшості робітників і спеціалістів встановлено нормальну 

тривалість робочого часу 40 годин на тиждень. Скорочену норму робочого часу на 

тиждень, що становить ставку заробітної плати, для вчителів, вихователів, 

вихователів-методистів, музичних керівників, керівників гуртків та деяких інших 

педагогічних працівників обсягом 18, 24, 25, 30, 36 годин визначено статтею 25 

Закону України «Про загальну середню освіту», статтею 30 Закону України «Про 

дошкільну освіту», статтею 22 Закону України «Про позашкільну освіту». 

Тож доплата до рівня мінімальної заробітної плати 3200 гривень, 

встановлюється працівникові за виконану норму робочого часу за відповідною 

посадою, якщо нарахована заробітна плата працівника з урахуванням доплат, 

надбавок, винагород, премій (за виключення тих, доплат та премій, що зазначені у 

статті 3
1
 закону «Про оплату праці») менша від цього розміру. 

 За виконання працівником додатково роботи понад норму робочого часу, 

включаючи роботу на умовах заміщення тимчасово відсутніх працівників з 

затратами робочого часу понад встановлену норму, доплата провадиться 

пропорційно до виконаної норми праці. 

  

 

 

Голова Профспілки                                                    Г.Ф.Труханов  


