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Голові Комітету з питань освіти,
науки та інновацій
Верховної Ради України
Бабаку С.В.

Шановний Сергію Віталійовичу !
Шановні народні депутати, члени комітету !
Профспілка працівників освіти і науки України, ознайомившись з
законопроектом «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну
середню освіту» (щодо відновлення прав учасників освітнього процесу)»,
реєстраційний № 3430 від 05.05.2020, внесений на розгляд Верховної Ради України
народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Івченком В.Є., Цимбалюком
М.М., Волинцем М.Я., підтримує врахування у ньому позиції Профспілки щодо
недопущення звуження та забезпечення відновлення трудових прав вчителів,
директорів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти,
які отримують пенсію за віком, на роботу на основі безстрокових трудових
договорів.
Пунктом 4 законопроекту передбачається норма про виключення з пункту 3
Розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про повну загальну
середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX підпунктів першого та другого, якими
передбачено припинення до 1 липня 2020 року безстрокових трудових договорів з
керівниками та педагогічними працівниками державних і комунальних закладів
загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним
укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. З іншими директорами
цих закладів зобов’язано одночасно укласти трудові договори строком на шість
років без проведення конкурсу. У разі незгоди з продовженням трудових відносин
на умовах строкового трудового договору - звільнити керівників та педагогічних
працівників згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про
працю України.
Пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту
передбачається до 1 вересня 2020 року укласти безстрокові трудові договори з
керівниками та педагогічними працівниками державних і комунальних закладів
загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком (за їх згодою), у випадку
якщо безстрокові трудові договори з відповідними особами були припинені згідно
з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України лише на
основі абзацу третього частини другої статті 22 Закону України «Про повну
загальну середню освіту».
Але законопроектом не передбачено норм про відновлення безстрокових
трудових договорів з керівниками та педагогічними працівниками, припинених з
ними до 1 липня 2020 року та укладених терміном на один рік відповідно до

підпунктів 1 та 2 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень закону «Про повну
загальну середню освіту», реалізація яких попри всі намагання Профспілки вже на
місцях здійснюється.
Профспілка розраховує на доопрацювання редакції законопроекту № 3430
під час його розгляду у першому та наступних читаннях та прийнятті,
передбачивши у пункті 2 його Прикінцевих положень наступне:
«2. Засновникам державних і комунальних закладів загальної середньої
освіти або уповноваженим ними органам, керівникам державних і комунальних
закладів загальної середньої освіти відновити безстрокові трудові договори з
керівниками та педагогічними працівниками державних і комунальних закладів
загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком, з якими вони були
припинені згідно з підпунктами першим та другим пункту 3 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» від
16.01.2020 № 463-IX.».
Повністю підтримуємо також пропозиції, передбачені в законопроекті, щодо
відновлення діяльності санаторних шкіл для дітей, які потребують тривалого
лікування та шкіл соціальної реабілітації, про неприпустимість ліквідації яких
Профспілка наголошувала під час прийняття закону «Про повну загальну середню
освіту».
Зважаючи на викладене вище, Профспілка працівників освіти і науки
України розраховує на підтримку Комітетом з питань освіти, науки та інновацій, як
головного комітету проходження його у Верховній Раді України, з урахуванням
пропозицій щодо доповнення законопроекту запропонованою редакцією, що
забезпечить відновлення трудових прав педагогічних працівників, незалежно від
їхнього віку та статусу, а також дотримання Конституції України.
Аналогічні пропозиції Профспілкою внесено на адресу очолюваного Вами,
шановний Сергію Віталійовичу, комітету з надією та сподіваннями на їх
урахування народними депутатами України, членами комітету.

З повагою
Голова Профспілки

Г.Ф.Труханов

