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             Звернення 

профспілкового активу Рівненської обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України 

Шановні Народні депутати України! 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «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 Ю.В. Тимошенко, В.Є. Івченком, М.М. Цимбалюком, 

М.Я. Волинцем. У ньому враховано позицію 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. 

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 
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терміном на один рік відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 3 Прикінцевих 

та перехідних положень закону «Про повну загальну середню освіту.  

Підтримуючи законопроект №3430 в цілому, Профспілка звернулася до 

його ініціаторів, а також до профільного Комітету з пропозиціями його 

доопрацювати під час розгляду та прийняття, передбачивши у пункті                   

2 його Прикінцевих положень наступне: 

«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 підтримано 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». 

Просимо Вашої підтримки законопроекту №3430 під час його 

проходження та розгляду у парламенті з урахуванням вказаних 

профспілкових пропозицій-доповнень. Це забезпечить відновлення 

трудових прав педагогічних працівників, незалежно від їхнього віку та 

статусу, а також дотримання Конституції України.  

 

 

За дорученням профактиву, 

голова Рівненської обласної  

організації Профспілки  працівників освіти                              

і науки України                                                                     Юрій КРАВЕЦЬ 

 

 

 


