
 

 
 

  
30.10.2019 № 02-5/600                                                      Кабінет Міністрів України 

 
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу 

ситуації, що складається з фінансовим забезпеченням галузі освіти, станом 
виконання норм законів України щодо оплати праці педагогічних, науково-
педагогічних, наукових працівників, намірами звуження трудових прав 
педагогічних працівників, незабезпечення конституційних прав на здобуття 
повної загальної освіти, особливо у сільській місцевості тощо. 

 Зазначені питання, зокрема щодо стану використання обсягів освітньої 
субвенції в 2019 році, фінансового забезпечення освітньої галузі в показниках 
проекту Державного бюджету України на 2020 рік, проектів законів «Про повну 
загальну середню освіту», реєстраційний № 0901, «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України», реєстраційний № 2144, розглядалися президією 
ЦК Профспілки 23 жовтня 2019 року.  

Прийнято відповідні рішення, одним з яких схвалено та висунуто вимоги 
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 
науки України, в яких члени президії ЦК Профспілки наголошують на 
необхідності забезпечення в державі виконання норм Закону України «Про 
освіту», в частині фінансування галузі освіти, рівня оплати праці педагогічних 
працівників, а також неприпустимості погіршення умов праці, звуження прав і 
гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам, скасування доплат, 
надбавок, підвищень, винагород, звільнення з роботи педагогів, яким 
виплачується пенсія за віком, укладання строкових договорів з учителями при 
прийнятті закону «Про повну загальну середню освіту», позбавлення державного 
субсидіювання на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти сільської місцевості з чисельністю 30-50 учнів, зміни підходів 
до фінансового забезпечення здобуття вищої освіти, надання статусу 
одержувачів коштів державним закладам вищої освіти, звуження прав на 
одержання академічних стипендій тощо. 

ЦК Профспілки розраховує на дії Кабінету Міністрів України, спрямовані 
на позитивне вирішення зазначених проблем при прийнятті Закону України 
«Про державний бюджет України на 2020 рік», недопущення звуження трудових 
і соціально-економічних прав та інтересів освітян, забезпечення конституційного 
права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та її розвиток  при 
прийнятті законів «Про повну загальну середню освіту», реєстраційний № 0901, 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», реєстраційний № 2144, 
«Про внесення змін до законів України щодо фінансування вищої освіти», 
реєстраційний № 2170. 

Вимоги президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки додаються. 
 
 
 
Голова Профспілки                                                       Георгій Труханов 


