ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань освіти, науки та інновацій
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-31-55, факс: 255-33-04, e-mail: kno@v.rada.gov.ua

Голові Центрального комітету Профспілки
працівників освіти і науки України
Труханову Г.Ф.
Шановний Георгію Федоровичу!
На Ваше звернення № 02-5/113 від 10.02.2021 р. щодо необхідності внесення змін до
чинного Закону України «Про повну загальну середню освіту» № 463-ІХ від 16.01.2020
р. стосовно відновлення безстрокових трудових договорів з керівниками та
педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти, які отримують
пенсію за віком повідомляємо.
На розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (щодо
узгодження окремих положень законодавства)» (реєстр. № 3808 від 08.07.2020 року),
внесений народними депутатами України Павленком Р.М., Бондарем М.Л., Сюмар В.П.
та іншими, яким пропонується, разом із іншими змінами та доповненнями: 1)
виключити норми щодо припинення безстрокового трудового договору з
педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої
освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, та укладання
трудових договорів строком від одного до трьох років; 2) виключити норми щодо
припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і
комунальних закладів загальної середньої освіти та укладання з ними трудових
договорів строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, - на
один рік).
4 листопада 2020 року Комітет з питань освіти, науки та інновацій розглянув
вищезазначений законопроект (протокол № 47). Спираючись на експертні висновки
відповідних органів виконавчої влади, Головного науково- експертного управління
Апарату Верховної Ради України, а також на висновки відповідних комітетів
Верховної Ради України, Комітет ухвалив рішення про повернення проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту»
(щодо узгодження окремих положень законодавства)» (реєстр. № 3808 від 08.07.2020
р.), поданий народними депутатами України Павленком Р.М., Бондарем М.Л., Сюмар
В.П. та іншими суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Законопроект включено до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання, який буде розглянуто Верховною Радою України відповідно до
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
З повагою,
Голова Комітету
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