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Шановний Георгію Федоровичу!

На адресу Голови Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій надходять чисельні звернення від трудових 
колективів, профспілкових організацій працівників освіти і науки України закладів 
загальної середньої освіти щодо підтримки та термінового розгляду проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіти» 
(щодо відновлення конституційних прав працівників закладів загальної середньої 
освіти) (реєстр. № 5365 від 12.04.2021 року), внесений народним депутатом України 
Заблоцькими М.Б та іншими народними депутатами.

Зазначеним законопроектом пропонується: 1) скасувати норму, яка передбачає, 
що з досягненням пенсійного віку педагогічні працівники державних і комунальних 
закладів загальної середньої освіти зобов’язані укласти строкові трудові договори від 
одного до трьох років; 2) скасувати норму, яка передбачає укладення з керівниками 
державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за 
віком (за їх згодою), трудових договорів строком лише на один рік; 3) скасувати норму, 
яка передбачає обов’язкове припинення безстрокових трудових договорів з 
педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої 
освіти, яким виплачується пенсія за віком, та укладення з ними (за їх згодою), трудових 
договорів строком на один рік; 4) передбачити зобов’язання для засновників 
державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважених ними 
органів, керівників державних і комунальних закладів загальної середньої освіти до 1 
червня 2021 року відновити (укласти) 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 розділу X «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту».

5 травня 2021 року відповідно до Закону України «Про Регламент роботи 
Верховної Ради України» на розгляд Комітету надійшов альтернативний до проекту 
Закону України за реєстраційним номером 5365 проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо відновлення 
конституційних прав працівників закладів загальної середньої освіти» (реєстр. № 5365-
1 від 23.04.2021 року), внесений народним депутатом України Королевською Н.Ю. та 
іншими народними депутатами, який за цілями, завданнями та змістом є близьким до 
основного законопроекту (реєстр. № 5365).

Для підготовки законопроектів (реєстр. № 5365, 5365-1) на розгляд підкомітету з 
питань загальної середньої, інклюзивної освіти  та освіти на тимчасово окупованих 



територіях та  Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, 
надіслано запити до відповідних органів виконавчої влади, Національної академії наук 
України, громадських освітянських організацій та органів місцевого самоврядування, 
Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України тощо щодо 
надання експертних висновків.

Відповідно до статті 93 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» 
щодо попереднього розгляду законопроектів, проектів інших актів у комітетах 
законопроекти за реєстраційними номерами 5365, 5365-1 будуть вчасно розглянуті 
Комітетом в установленому порядку.      

Додатково інформуємо, що на розгляді Верховної Ради України знаходиться проект 
Закону України   «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» (щодо узгодження окремих положень законодавства)» (реєстр. № 3808 від 
08.07.2020 року), внесений народними депутатами України Павленком Р.М., Бондарем 
М.Л., Сюмар В.П. та іншими, яким пропонується, разом із іншими змінами та 
доповненнями: 1) виключити норми щодо припинення безстрокового трудового 
договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної 
середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, та 
укладання трудових договорів строком від одного до трьох років; 2) виключити норми 
щодо припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і 
комунальних закладів загальної середньої освіти та укладання з ними трудових 
договорів строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, - на 
один рік).

4 листопада 2020 року Комітет з питань освіти, науки та інновацій розглянув 
вищезазначений законопроект (протокол № 47). Спираючись на експертні висновки 
відповідних органів виконавчої влади, Головного науково-експертного управління 
Апарату Верховної Ради України, а також на висновки відповідних комітетів 
Верховної Ради України, Комітет ухвалив рішення про повернення проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
(щодо узгодження окремих положень законодавства)» (реєстр. № 3808  від 08.07.2020 
р.), поданий народними депутатами України Павленком Р.М., Бондарем М.Л.,                    
Сюмар В.П. та іншими суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Законопроект включено до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання, який буде розглянуто Верховною Радою України відповідно до 
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». 

Просимо Вас, шановний Георгію Федоровичу, поінформувати членів Профспілки 
працівників освіти і науки України про заходи, які здійснюються з вирішення 
вищезазначених питань.

З повагою, 
Голова Комітету                                                                            Сергій Бабак     
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