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29.03.2021 р.       № 02/73 
 На №______________                 

Головам рай(міськ)комів Профспілки 

працівників освіти і науки України  

 

Про трудові відносини з педагогічними  

працівниками, які отримують пенсію за віком 

 

На чисельні звернення членів профспілки щодо трудових відносин з педагогічними 

працівниками, які отримують пенсію за віком, Кіровоградський обласний комітет 

Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє наступне. 

Згідно з підпунктом 2 пункту 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», керівників комунальних закладів 

загальної середньої освіти було зобов’язано до 1 липня 2020 року припинити безстрокові 

трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується 

пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. 

Установлено також, що після закінчення строку трудового договору з такими 

педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до 

абзацу третього частини другої статті 22 цього Закону.  

Абзацом третім частини 2 передбачено, що педагогічні працівники комунальних 

закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується 

пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від 

одного до трьох років.  

Тобто строкові трудові договори з педпрацівниками закладів загальної середньої 

освіти мали бути укладені терміном на один рік, а саме з 1 липня 2020 року по 30 червня 

2021 року, а не на навчальний 2020/2021 рік.  

Конституцією України (ст. 45) закріплено право кожного громадянина на відпочинок, 

яке забезпечується, зокрема, наданням щорічної оплачуваної відпустки. 

Ця гарантія також закріплена в ст. 74 КЗпП України та ст. 2 Закону України «Про 

відпустки». 

Статтею 3 Закону України «Про відпустки» встановлено право працівників на 

відпустки у разі звільнення: за бажанням працівника у разі його звільнення (крім 

звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану 

відпустку з наступним звільненням; датою звільнення в цьому разі є останній день 

відпустки. 

У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору 

невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки 

повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність 

трудового договору продовжується до закінчення відпустки. 

 

 



 

Тобто, за заявою таких педпрацівників після закінчення строку трудового договору, в 

обов’язковому порядку їм має бути надано щорічну основну відпустку повної тривалості, 

а саме 56 календарних днів з продовженням чинності строкового договору до закінчення 

цієї відпустки.  

Відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» держава 

гарантує педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі 

місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки, а 

також щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки 

заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.  

Якщо щорічна відпустка поділяється на частини, згадана допомога на оздоровлення 

виплачується педпрацівникові один раз на рік під час надання будь-якої з частин такої 

відпустки. 

У разі виплати компенсації за невикористані дні відпустки під час звільнення, 

допомогу на оздоровлення не надають.  

Відповідно до пункту 8.3.1 Галузевої угоди, щорічну грошову винагороду за сумлінну 

працю, зразкове виконання службових обов'язків передбачено у розмірі одного 

посадового окладу.  

Ненадання щорічних відпусток у визначені терміни, Законом України «Про 

відпустки» (ст. 28) та КЗпП України (ст. 265) кваліфікується як грубе порушенням 

законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнений до 

відповідальності. 

Конституцією України (ст. 19) гарантовано, що правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 

не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Тому педпрацівникам, з якими укладено строковий договір у зв’язку з отриманням 

пенсії за віком, при наданні щорічної відпустки має бути виплачена допомога на 

оздоровлення у розмірі посадового окладу, а також щорічна винагорода за сумлінну 

працю у розмірі посадового окладу. 

В подальшому з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові 

трудові договори строком від одного до трьох років, як це передбачено абзацом третім 

частини 2 статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту».  

Згідно зі статтею 32 Кодексу законів про працю України та пунктом 5.3.17 Галузевої 

угоди керівники закладів освіти мають повідомити працівників про введення нових і зміну 

чинних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.  

Тож директори закладів загальної середньої освіти мають повідомити вчителів про 

укладення наступного строкового договору до виходу їх у відпустку.  

В такому ж поряду провадяться трудові відносини з іншими педагогічними 

працівниками закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком.  

Щодо керівників закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком 

та з якими укладені строкові трудові договори, то відповідно до підпункту 1 пункту 3 

розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» після завершення строку трудового договору такі особи мають право 

обиратися на посаду керівника того самого закладу освіти на ще один строк відповідно до 

статті 39 цього Закону.  

Слід зазначити, що частиною 12 статті 39 вимога, що особа не може бути керівником 

одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд, не 

стосується закладів, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної 

середньої освіти.  

 



З метою забезпечення законних прав та інтересів педагогічних працівників, які 

працюють на умовах строкового трудового договору, в тому числі тих, які отримують 

пенсію за віком, для отримання ними матеріальної допомоги на оздоровлення, обком 

Профспілки радить при звільненні у зв'язку із закінченням строку трудового договору 

звернутися до роботодавця із заявою про надання щорічної основної відпустки (чи будь-

якої її частини) та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. 

У випадку, коли працівник бажає подовжити працювати на тій же посаді, після 

закінчення строкового трудового договору, доцільно подати заяву про це роботодавцю ще 

до моменту закінчення строку дії договору. 

 

Обком Профспілки просить ознайомити із викладеним вище педагогічних 

працівників-членів Профспілки, які працюють на умовах строкового трудового договору, 

та забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо надання їм відпустки та 

забезпечити виплату матеріальної допомоги на оздоровлення і щорічної грошової 

винагороди за сумлінну працю. 

 

 

 

Голова  

обкому Профспілки 

 

 

 

Сергій ПЕТРОВ 

 


