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Шановний Сергію Віталійовичу ! 
 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України висловлює вдячність за 

інформацію щодо проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

повну загальну середню освіту» (щодо відновлення конституційних прав 

працівників закладів загальної середньої освіти, яким призначено пенсію за 

віком)», реєстраційний № 5365 від 12.04.2021, а також альтернативного 

законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» щодо відновлення конституційних прав працівників закладів 

загальної середньої освіти», реєстраційний № 5365-1 від 23.04.2021, розроблений 

народними депутатами України Королевською Н. Ю., Солодом Ю. В., Гнатенком 

В. С., Морозом В. В., Кальцевим В. Ф.  

Щодо законопроекту № 5365 від 12.04.2021 висловлено його підтримку у 

листі від 16.04.2021 № 02-5/308. 

Альтернативним проектом закону, реєстраційний № 5365-1 в розширення 

норм попереднього передбачається доповнення статті 24 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту» редакцією, що посадовий оклад педагогічного 

працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох 

мінімальних заробітних плат, а також зобов’язання Кабінету Міністрів України у 

тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити реалізацію 

положень абзацу третього частини шостої статті 24 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», передбачивши збільшення посадового окладу 

педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до розміру трьох 

мінімальних заробітних плат і затвердити відповідні схеми посадових окладів 

(ставок заробітної плати).  

Зазначені пропозиції є досить необхідними та актуальним і потребують 

підтримки та схвалення народними депутатами України, зокрема членами 

Комітету з питань освіти, науки та інновацій.   

З приводу необхідності підтримки законопроекту № 5365-1 ЦК Профспілки 

звернувся також до територіальних організацій з проханням провести належну 

роботу з народними депутатами України від відповідних територіальних округів 

щодо підтримки зазначеного законопроекту, спрямувати звернення до 

очолюваного Вами Комітету, а також до керівників фракцій та груп політичних 

партій у Верховній Раді України і безпосередньо народним депутатам України 

щодо невідкладного його розгляду та підтримки. 

 

 

З повагою 

Голова Профспілки       Г.Ф. Труханов 

11.05.2021 №  02-5/347 
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