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Про розгляд звернення

Відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 
науки та інновацій від 19.08.2022 № 04-24/12-2022/137953 у Міністерстві 
освіти і науки розглянуто звернення від первинної профспілкової організації 
працівників Львівського національного університету імені Івана Франка від 
01.08.2022 № 65-Г щодо колізії між нормами статті 119 Кодексу законів про 
працю України, які набули чинності 19 липня 2022 року, та статті 57 Закону 
«Про освіту» в частині збереження за мобілізованими педагогічними та 
науково-педагогічними працівниками середнього заробітку. 

Згідно із частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий 
обов'язок і військову службу» громадяни України, призвані на строкову 
військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі 
виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення 
рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, 
користуються гарантіями, передбаченими частиною третьою статті 119 
Кодексу законів про працю України, а також частиною першою статті 53 і 
частиною другою статті 57 Закону України «Про освіту», частиною другою 
статті 44, частиною першою статті 54 і частиною третьою статті 63 Закону 
України «Про фахову передвищу освіту», частиною другою статті 46 Закону 
України «Про вищу освіту».

19 липня 2022 року набрав чинності Закон України від 01.07.2022     
№ 2352-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації 
трудових відносин», яким, зокрема, внесено зміни до частини третьої статті 
119 Кодексу законів про працю України щодо припинення збереження  
середнього заробітку працівникам, які призвані на строкову військову службу, 
військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за 
призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за 
призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на 
військову службу за контрактом
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Натомість частиною другою статті 57 Закону України «Про освіту» за 
педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період  
проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в 
особливий період зберігається попередній середній заробіток.

На сьогодні будь-яких змін до Закону України «Про освіту» щодо 
припинення збереження попереднього середнього заробітку працівникам, які 
проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий 
період, не внесено.

Таким чином, частина друга статті 57 Закону України «Про освіту» щодо 
збереження за педагогічними чи науково-педагогічними працівниками 
попереднього середнього заробітку на період проходження військової служби 
за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за 
призовом осіб із числа резервістів в особливий період, чинна і має 
реалізовуватися в повному обсязі.

Водночас інформуємо, що оскільки відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2014 № 459 «Питання Міністерства економіки» (із 
змінами) Міністерство економіки є головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері праці, зайнятості населення, трудових відносин, 
Міністерством освіти і науки було направлено листа до Міністерства 
економіки з проханням висловити свою позицію правомірності нарахування 
та виплати середнього заробітку педагогічним та науково-педагогічним 
працівникам закладів освіти, призваним на військову службу за призовом під 
час мобілізації.

Позиція Міністерства економіки з цього питання викладена у листі від 
21.08.2022 № 4711-06/60669-03 (додається), а саме: відповідно до норм статті 
57 Закону України «Про освіту» за педагогічними та науково-педагогічними 
працівниками, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період, зберігається середній заробіток.
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