
 

 

 

 
Львівська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України вкотре 

привертає Вашу увагу до вкрай напруженої ситуації, що склалась у закладах загальної 
середньої освіти у зв’язку з реалізацією окремих норм прикінцевих положень Закону України 
«Про повну загальну середню освіту». 

Позитивно слід відзначити, що у відповідях на масові звернення трудових колективів 
закладів загальної середньої освіти області депутати Верховної Ради України усвідомлюють 
неконституційність та дискримінацію в укладенні строкових трудових договорів з 
педагогічними працівниками та керівниками закладів загальної середньої освіти і відповідно 
реагують. 

Так, зокрема, Львівська обласна організація профспілки  працівників освіти і науки 
України, ознайомившись із законопроєктом «Про внесення змін до Закону України «Про 
повну загальну середню освіту» (щодо відновлення прав учасників освітнього процесу)», 
реєстраційний № 3430 від 05.05.2020, підтримує враховану у ньому позицію Профспілки щодо 
недопущення звуження та забезпечення відновлення трудових прав вчителів, директорів та 
інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за 
віком, на роботу на основі безстрокових трудових договорів. Пунктом 4 законопроєкту 
передбачається норма про виключення з пункту 3 Розділу X Прикінцеві та перехідні 
положення Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX 
підпунктів першого та другого, якими передбачено припинення до 1 липня 2020 року 
безстрокових трудових договорів з керівниками та педагогічними працівниками державних і 
комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, з 
одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. З іншими 
директорами цих закладів зобов’язано одночасно укласти трудові договори строком на шість 
років без проведення конкурсу. У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах 
строкового трудового договору - звільнити керівників та педагогічних працівників згідно з 
пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Пунктом 2 
Прикінцевих та перехідних положень законопроєкту передбачається до 1 вересня 2020 року 
укласти безстрокові трудові договори з керівниками та педагогічними працівниками 
державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком 
(за їх згодою), у випадку, якщо безстрокові трудові договори з відповідними особами були 
припинені згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України 
лише на основі абзацу третього частини другої статті 22 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту».  

Але законопроєктом не передбачено норм про відновлення безстрокових трудових 
договорів з керівниками та педагогічними працівниками, припинених з ними до 1 липня 2020 
року та укладених терміном на один рік, відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 3 Прикінцевих 
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та перехідних положень закону «Про повну загальну середню освіту», реалізація яких, попри 
всі намагання Профспілки, вже на місцях здійснюється.  

Одночасно, освітяни розраховують на доопрацювання редакції законопроєкту № 3430 
під час його розгляду у першому та наступних читаннях і прийнятті, передбачивши у пункті 2 
його Прикінцевих положень наступне: «2. Засновникам державних і комунальних закладів 
загальної середньої освіти або уповноваженим ними органам, керівникам державних і 
комунальних закладів загальної середньої освіти відновити 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 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX».  

Повністю підтримуємо також пропозиції, передбачені в законопроєкті, щодо 
відновлення діяльності санаторних шкіл для дітей, які потребують тривалого лікування та 
шкіл соціальної реабілітації і про неприпустимість ліквідації яких Профспілка наголошувала 
під час прийняття закону «Про повну загальну середню освіту». 

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки також звертає 
Вашу увагу на необхідності вилучення пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
№463-ІХ, яким визначено, що до 1 вересня 2020 року органи місцевого самоврядування та 
місцеві державні адміністрації повинні забезпечити створення районних, міських (районних у 
містах) Центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації 
науково методичних (методичних) установ (центрів, кабінетів), крім закладів післядипломної 
освіти, та організувати і забезпечити відбір працівників до зазначених Центрів на конкурсних 
засадах. Вважаємо недоцільним проводити таку реорганізацію до завершення 
адміністративної реформи, яка передбачає укрупнення та злиття окремих районів. 

Зважаючи на викладене вище, Львівська обласна організація профспілки працівників 
освіти і науки України розраховує на підтримку відповідного законопроєкту з урахуванням 
пропозицій у запропонованій редакції, що забезпечить відновлення трудових прав 
педагогічних працівників, незалежно від їхнього віку та статусу, а також дотримання 
Конституції України та міжнародних зобов’язань.  

Надіємось на Вашу підтримку. 
Проєкт Закону з урахуванням наших пропозицій додається. 
 
 
 

З повагою, 
голова Львівської обласної 
організації профспілки працівників  
освіти і науки України                                                                                                 Марія Яцейко 
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депутатами України 

  
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (щодо 
відновлення прав учасників освітнього процесу) 

  
 Верховна Рада України постановляє: 
  

І. Внести до Закону України «Про повну загальну середню освіту»(Відомості Верховної 
Ради (ВВР), 17.03. 2020, №50(7307), ст. 12-19) такі зміни: 

  
1. Частину п’яту статті 9 доповнити абзацами другим та третім наступного 

змісту: 
«Зарахування учнів до санаторної школи (школи-інтернату) проводиться у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки спільно з 
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. 

Направлення учнів до шкіл соціальної реабілітації та дострокове звільнення їх із цих 
закладів освіти здійснюються за рішенням суду.». 

  
1. Абзац третій частини другої статті 22 виключити. 

  
1. Частину другу статті 35 доповнити абзацами третім та четвертим 

наступного змісту: 
«санаторна школа заклад загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, 

які потребують тривалого лікування; 
школа соціальної реабілітації – заклад загальної середньої освіти для дітей, які 

відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання;». 
  

1. У Розділі Х ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ: 
  
-підпункти перший, другий та восьмий пункту третього- виключити. У зв’язку 
з цим підпункти три, чотири, п’ять, шість, сім, дев’ять, десять і одинадцять вважати 
підпунктами один, два, три, чотири, п’ять, шість, сім і вісім відповідно. 
- пункт п’ятий – виключити (щодо реорганізації методичних кабінетів, центрів) 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення. 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2. Протягом місяця з дня набрання чинності цим законом засновникам державних і 

комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноваженим ними 
органам, керівникам державних і комунальних закладів загальної середньої 
освіти укласти безстрокові трудові договори з керівниками та педагогічними 
працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти з 
якими вони були припинені згідно підпунктів першого та другого пункту 
третього Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» в редакції станом на 17.03.2020 року. 

3. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим 
Законом: 

  
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
  
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх 
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; 
 забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього 
Закону. 


