Профкуток ППОП Львівської політехніки____________________________________________

ПРОФСПІЛКА ІНІЦІЮЄ ЗАКОНОДАВЧЕ СКАСУВАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЙНИХ
НОРМ ЩОДО ВЧИТЕЛІВ-ПЕНСІОНЕРІВ
З метою недопущення дискримінації за віковою ознакою та подальшого відстоювання трудових прав
вчителів, директорів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які
отримують пенсію за віком, Профспілка звернулася Голови Комітету з до питань освіти, науки та
інновацій Верховної Ради України та Голів і членів комітетів з питань соціальної політики, правової
політики, прав людини, Голів та членів усіх фракцій політичних партій та груп у Верховній Раді
України.
Профспілка також спрямувала звернення особисто до народних депутатів України І.М.
Констанкевич та В.Є. Івченка, які підтримали спілчан під час підготовки законопроекту до другого
читання, з пропозиціями внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX (щодо
трудових прав керівників та інших педагогічних працівників державних та комунальних закладів
загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком)».
У законопроекті пропонується передбачити скасування норм щодо:
•
укладення строкових трудових договорів з педагогічними працівниками закладів загальної
середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, на термін від
одного до трьох років, що передбачено в абзаці третьому частини 2 статті 22 закону «Про повну
загальну середню освіту»;
•
припинення до 1 липня 2020 року безстрокових трудових договорів з керівниками та
педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком, та укладення їх терміном на рік або
ж звільнення у разі незгоди з таким їх припиненням, що передбачено у підпунктах 1 та 2 пункту 3
Прикінцевих та перехідних положень закону.
Внесено також пропозиції передбачити в законопроекті норму, що рішення засновників закладів
загальної середньої освіти та керівників цих закладів про припинення безстрокових трудових
договорів з педагогічними працівниками, які отримують пенсію за віком, і укладання з ними строкових
терміном на рік, прийняті до внесення цих змін, вважати недійсними та з дня набрання чинності
зазначеним Законом відновити безстрокові трудові договори з такими працівниками.
ЦК Профспілки розраховує на проведення відповідної роботи організаційними лаками, зокрема з
народними депутатами України, для підтримки зазначеного законопроекту й внесення на розгляд
та прийняття парламентом.

