ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Шевченка, 7, м. Львів, 79005 , тел. 235-70-82, факс 235-70-70
e-mail: profspilkaosvity@litech.net, web-сторінка: profspilkaosvity.org.ua
Р/р UA193253210000026003053768120, ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 325321, ЄДРПОУ 02607769

№ 206 від 15.09.2020

органів управління освітою

Керівникам

Керівникам закладів освіти
Головам міських, районних
організацій профспілки працівників
освіти і науки України
Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки
України, реагуючи на звернення працівників закладів освіти тих районів, яким
присвоєно «червоний» рівень епідемічної небезпеки, звертає Вашу увагу на
окремі питання функціонування закладів освіти та організації освітнього
процесу у закладах освіти, які розташовані в межах «червоної зони».
Відповідно до п. 15 Постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22 липня
2020 року «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
при встановлені «червоного» рівня епідемічної небезпеки, відвідування
закладів освіти здобувачами освіти забороняється.
За таких умов слід керуватися наказом Міністерства освіти і науки
України № 406 від 16 березня 2020 року, яким регламентовано дистанційну
форму навчання в закладах освіти та встановлення гнучкого режиму робочого
часу. Зазначаємо, що обов’язковий перехід закладів освіти на дистанційну
форму навчання та гнучкий режим робочого часу здійснюється за умови
присвоєння «червоного» рівня епідемічної небезпеки, а також можливий у
випадку прийняття відповідного рішення педагогічною радою окремого
закладу освіти через зростання захворюваності на COVID-19 серед працівників
закладу освіти та/або учнів тих адміністративних територій, які не входять до
«червоної» зони. Заробітна плата педагогічним працівникам в даному випадку
повинна виплачуватись у повному обсязі згідно тарифікації.
Що стосується режиму роботи обслуговуючого та допоміжного
персоналу закладів освіти, то даній категорії працівників в таких умовах
доцільно встановити гнучкий режим робочого часу.
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 60 Кодексу законів про
працю України, запровадження дистанційної форми роботи та гнучкого режиму

робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні оплати праці і не впливає на
обсяг трудових прав працівників та передбачає оплату праці в повному обсязі
та в строки, визначені діючим трудовим договором.
У випадку відсутності організаційних або технічних умов, необхідних для
виконання роботи працівниками закладів освіти, окремим працівникам може
оголошуватись простій відповідним наказом керівника закладу освіти. Законом
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року
внесено зміни до частини першої статті 113 КЗпП, де передбачено оплату
простою не з вини працівника, у тому числі у зв’язку з карантином,
встановленим Кабінетом Міністрів України, у розмірі не менше 2/3 посадового
окладу (ставки заробітної плати).
Проте, відповідно до п. 8.3.3 Галузевої угоди, укладеної між
Міністерством освіти і науки України та Центральним комітетом профспілки
працівників освіти і науки України на 2016-2020 рр.:
оплата простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх
•
вини здійснюється у розмірі середньої заробітної плати, але не менше
тарифної ставки (посадового окладу).
На підставі цього рекомендуємо при оголошенні простою керуватися
положеннями ст. 113 КЗпП України та відповідними нормами колективних
договорів і угод.
Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і
науки України закликає до неухильного дотримання трудового
законодавства, законодавства про освіту та законодавства про колективні
договори та угоди.
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