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14.07.2020 № 02-5/402                                         Голові Комітету з питань освіти, 

 науки та інновацій   

С.В. Бабаку 

 

Шановний Сергію Віталійовичу ! 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України за дорученням 

Федерації профспілок України розглянув законопроект «Про внесення змін до 

Закону України «Про повну загальну середню освіту» (щодо узгодження 

окремих положень законодавства)», реєстраційний № 3808 від 08.07.2020, 

розроблений народними депутатами України Павленком Р.М. та іншими, і в 

цілому його підтримує. 

Однак, що стосується лише виключення з Розділу Х Прикінцеві та 

перехідні положення закону «Про повну загальну середню освіту» підпунктів 1 

та 2 пункту 3, якими зокрема передбачено припинення до 1 липня 2020 року 

безстрокових трудових договорів з педагогічними працівниками та керівниками 

закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком, та 

укладення з ними строкових договорів терміном на один рік, а тих педагогів, 

які через приниження не погодилися підписувати незаконне попередження про 

заміну безстрокового договору на строковий, - звільнити згідно з пунктом 9 

частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, то без 

доповнення законопроекту нормою про визнання таких переукладених та 

припинених договорів недійсними, ці зміни не матимуть сенсу. У разі 

прийняття закону, норма про виключення таких дискримінаційних норм вже 

після цієї ганебної процедури, що фактично відбулася до 1 липня 2020, не 

змінить стану трудових відносин між педагогами - пенсіонерами.   

Тому з метою відновлення попередніх безстрокових трудових договорів з 

педагогічними працівниками, зокрема й керівниками, які отримують пенсію за 

віком, які змінені до 1 липня 2020 року, необхідно доповнити розділ I 

законопроекту № 3808 пунктом 13, або ж його розділ II нормою такого змісту: 

«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 до 1 липня 2020 року 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». 

На необхідності передбачення зазначеної норми Профспілка наполягала 

при опрацюванні законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про 

повну загальну середню освіту» (щодо відновлення прав учасників освітнього 

процесу)», реєстраційний № 3430 від 05.05.2020, який розглядався Комітетом з 
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питань освіти, науки та інновацій 8 липня, з рекомендаціями повернути на 

доопрацювання.  

Цю профспілкову пропозицію про відновлення безстрокових трудових 

договорів з педагогами - пенсіонерами враховано в альтернативному 

законопроекті № 3430-1 від 21.05.2020, який згідно з порядком денним 

профільного комітету також виносився на засідання 8 липня. 

Профспілка розраховує на об’єднання позиції народних депутатів 

України, особливо членів профільного комітету, підтримати норми 

законопроектів, які передбачають скасування дискримінаційних норм стосовно 

педагогічних працівників – пенсіонерів та відновлення їхніх трудових прав.  

 

 

 

З повагою 

Голова Профспілки                                                             Г.Ф.Труханов 


