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Шановний Георгію Федоровичу!

До Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 
надходять чисельні звернення від трудових колективів, профспілкових 
організацій закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти 
стосовно реформування оплати праці педагогічних і науково-педагогічних 
працівників та вжиття заходів щодо забезпечення захисту педагогічних та інших 
працівників закладів освіти в умовах карантину.

Реагуючи на попередні звернення з вищезазначених питань, Комітет 
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у порядку контролю 
у вересні-жовтні  двічі розглядав питання стосовно реформування оплати праці 
педагогічних та науково-педагогічних працівників, забезпечення захисту 
педагогів та інших працівників закладів освіти, які здійснюють та забезпечують 
освітній процес в умовах карантину. 18 вересня поточного року Верховною 
Радою України ухвалено три постанови Верховної Ради України «Про звернення 
до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для 
забезпечення безпечного навчального процесу та якісної освіти в умовах 
карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусної хвороби (COVID-19) № 920 – ІХ від 18.09.2020 р., «Про 
звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для 
забезпечення безпечного освітнього процесу в умовах карантину, 
запровадженого з метою запобігання поширенню на території України 
коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 921 – ІХ від 18.09.20»; «Про безпеку 
педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти під час пандемії коронавірусної хвороби (COVID-
19)» № 922 – ІХ від 18.09.2020 р., яким передбачено передбачається забезпечення 
соціального захисту з боку держави вчителів закладів загальної середньої, 
дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти під час 
пандемії».

Враховуючи те, що законодавством України про освіту забезпечення 
формування та реалізація державної політики у сфері освіти і науки покладено 
на центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, Комітет звернувся 



до Міністерства освіти і науки України з проханням надати вичерпну 
інформацію стосовно реформування оплати праці педагогічних працівників та 
заходів стосовно захисту педагогічних, науково-педагогічних працівників 
закладів освіти, які забезпечують освітній процес в умовах оголошеного 
Кабінетом Міністрів України карантину у зв’язку з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19 (копії відповідей додаються).

Просимо Вас, шановний Георгію Федоровичу, поінформувати членів 
Профспілки про заходи, які здійснюються з вирішення вищезазначених питань.

Додатки: на 6 арк.

З повагою, 
Голова Комітету                                                            Сергій Бабак     
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