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10.02.2021№02-5/113                                            Голові Комітету з питань освіти, науки 

та інновацій Верховної Ради України 

С.В. Бабаку 
 

Шановний Сергію Віталійовичу ! 
 

Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з 
приводу норм закону «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX 
щодо переукладення з учителями, директорами та іншими педагогічними працівниками 
закладів загальної середньої освіти, які отримають пенсію за віком, безстрокових 
трудових договорів на строкові терміном від одного до трьох років, що передбачено в 
його статті 22 та підпунктах 1 та 2 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень. 

Реалізація таких нововведень призвела до одночасного переведення з 1 липня 2020 
року близько 70 000 вчителів та, крім того, вихователів, педагогів-організаторів, 
керівників гуртків, інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, 
які отримують пенсію за віком, з безстрокових трудових договорів на строкові терміном 
на 1 рік, а саме до 1 липня 2021 року. 

За наявними даними серед учительства, доля працівників пенсійного віку складає 
близько 16%, а в окремих регіонах сягає 30%. Такий значний відсоток вчительства 
пенсійного віку спричинений низьким рівнем заробітної плати внаслідок недотримання 
норм законодавства, мізерною пенсією, розмір якої здебільшого складає 2,5 - 3 тисячі 
гривень, що змушує їх замість відпочинку працювати та віддавати свої знання і досвід 
учням, молодшим колегам, виконуючи сумлінно свої обов’язки. Такі вимоги і в 
подальшому загрожують ситуації, коли у школах не буде учителів з відповідних 
предметів, що вже нині підтверджується, оскільки частина з учителів звільнилися через 
таке їх приниження, а молодь до школи не прилинула. 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроекти «Про внесення змін до 
Закону України «Про повну загальну середню освіту» (щодо відновлення прав учасників 
освітнього процесу)», реєстр. № 3430 від 05.05.2020, та № 3430-1 від 21.05.2020, якими 
передбачено відновлення трудових прав педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти, які отримують пенсію за віком. 

Крім того, низкою Законів України, серед яких «Про внесення змін до Закону 
України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на 
державній службі» від 16.12.2020 № 1086-IX та «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України» від 15.12.2020 № 1081-IX подовжено вік служби працівників 
державної служби та органів місцевого самоврядування в цих органах, що підтверджує 
подвійні стандарти для громадян України, залежно від статусу та віку. 

Президія ЦК Профспілки розраховує на підтримку народних депутатів України, 
членів очолюваного Вами Комітету, на прискорення прийняття змін до Закону України 
«Про повну загальну середню освіту» щодо скасування: норм статті 22 Закону щодо 
укладення строкових трудових договорів з педагогічними працівниками закладів 
загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за 
віком, на термін від одного до трьох років; підпунктів 1 та 2 пункту 3 Прикінцевих та 
перехідних положеннях Закону; доповнення пункту 3 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону нормами щодо відновлення безстрокових трудових договорів з 
керівниками та педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти, які 
отримують пенсію за віком, з якими вони були переукладені з 1 липня 2020 року, на 
строкові трудові договори. 

З повагою 
Голова Профспілки                                                                    Георгій Труханов 
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