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Обласні та Київська міська 
державні адміністрації
(за списком)

Про надання інформації щодо виконання
постанови Кабінету Міністрів України
    
          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня                    
2019 року № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл" (далі – постанова № 755) граничні розміри посадових окладів 
(ставок заробітної плати) керівних працівників, інструкторів-методистів, 
тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів з 01 січня 
2020 року визначаються з урахуванням додаткового коефіцієнта підвищення. 

Так, додатковий коефіцієнт підвищення застосовується:
до 1,7 – для тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які 

мають вищу кваліфікаційну категорію, директорів та інструкторів-методистів 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії;

до 1,5 – для тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які 
мають першу кваліфікаційну категорію, директорів та інструкторів-методистів 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл першої категорії;

до 1,3 – для тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які 
мають другу кваліфікаційну категорію, директорів та інструкторів-методистів 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл другої категорії;
         до 1,2 – для тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які не 
мають кваліфікаційної категорії, директорів та інструкторів-методистів дитячо-
юнацьких спортивних шкіл без категорії.
         Водночас викликає занепокоєння, що є непоодинокі випадки, коли   
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування   
на бюджетний рік кошти дитячо-юнацьким спортивним школам на оплату праці 
передбачаються без урахування додаткового коефіцієнта підвищення.
 Міністерство молоді та спорту України як центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
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фізичної культури і спорту, заінтересований у забезпеченні гідної оплати праці 
працівників сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів-викладачів 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що виконують не лише соціальну функцію 
щодо відволікання дітей та молоді від вуличних негативних проявів, а й є 
базовими закладами в системі підготовки спортсменів резервного спорту.

Для здійснення моніторингу виконання постанови № 755 просимо до                    
20 лютого 2022 року надати інформацію щодо застосування додаткових 
коефіцієнтів підвищення, визначених постановою, для посадових окладів 
деяких категорій працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл за формами, 
що додаються, на електронну адресу: оsipovazs@ukr.net та на паперових носіях.

Додаток: на 4 арк.

Міністр
молоді та спорту України                                                        Вадим ГУТЦАЙТ
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