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Шановний Георгію Федоровичу!

У відповідь на Ваше звернення щодо необхідності вжиття державою низки 
заходів стосовно захисту педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників 
закладів освіти, які забезпечують освітній процес в умовах оголошеного Кабінетом 
Міністрів України карантину у зв’язку з гострою респіраторною хворобою COVID-
19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, інформуємо, що Комітет звернувся до 
Міністерства освіти і науки України з проханням розглянути порушене питання та 
вжити відповідні заходи реагування. Про результати розгляду Вас буде 
поінформовано додатково.

Принагідно інформуємо, що 2 вересня 2020 року відбулося засідання Комітету з 
питань освіти, науки та інновацій, під час якого було порушено питання необхідності 
виділення коштів для виконання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства освіти і науки України по організації безпечного освітнього 
процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах епідемічної ситуації через 
пандемію COVID-19. Як зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки України С. Шкарлет, 
така організація роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 
році передбачає комплекс заходів, реалізація яких потребує додаткових 26 млрд. грн.

У зв’язку з цим, Комітет звернувся до Міністерства освіти і науки України з 
проханням надати відповідні розрахунки щодо забезпечення зазначеної потреби у 
коштах за такими напрямами витрат: безпека педагогічних працівників (антисептики, 
одноразові медичні маски тощо); оплата додаткового навчального навантаження (для 
забезпечення соціального дистанціювання учнів під час освітнього процесу); технічне 
забезпечення дистанційної освіти.

Також інформуємо, що у Верховній Раді України з метою вирішення 
порушених Вами питань зареєстрована низка законопроектів, які будуть розглянуті 
у визначеному законом порядку. Зокрема, 2 вересня 2020 року був зареєстрований 
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо додаткового 
фінансового забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників на 



період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) 
(реєстр. № 4021), який передбачає запровадження для педагогічних працівників 
обов’язкове державне страхування на випадок захворювання коронавірусною 
хворобою (COVID-19), що пов'язане з виконанням професійних обов'язків під час дії 
карантину або обмежувальних заходів. 

Також зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до статті 28 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо додаткового 
фінансового забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників у 
зв’язку з дією карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України  коронавірусної хвороби (COVID-
19)», яким пропонується на період дії вищезазначеного карантину встановити 
додаткову доплату до заробітної плати педагогічним працівникам за рахунок коштів 
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, а також забезпечити педагогічних та науково-
педагогічних працівників закладів освіти державної та комунальної форм власності, 
а також здобувачів освіти в закладах освіти державної та комунальної форм 
власності сертифікованими засобами індивідуального захисту.

Враховуючи, що до Комітету надходить численна кількість звернень місцевих 
освітянських профспілкових організацій щодо вищезазначених питань, просимо 
розмістити на сайті ЦК профспілки освіти і науки України відповідь Комітету для 
ознайомлення. 

З повагою,

Голова Комітету                      Сергій БАБАК 
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