
 

23.12.2014  №  02-5/595                                    Верховна Рада України 

 

Шановні народні депутати України! 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені майже 

двохмільйонного загону спілчан висловлює протест проти прийняття 

законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», 

реєстраційний № 1577 від 22 грудня 2014 року, що поданий на розгляд 

Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, як такого, що продовжує 

наступ на права працівників освіти і науки та осіб, які навчаються, проти чого 

виступили учасники акції протесту 23 грудня 2014 року. 

Висловлюємо протест проти зменшення, і без того найнижчої серед країн 

Європи, заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників 

шляхом скасування гарантованих статтею 57 Закону України «Про освіту» 

надбавок за вислугу років, надання допомоги на оздоровлення при виході у 

відпустку, виплати винагороди за сумлінну працю педпрацівникам, підвищень 

за наукові ступені та вчені звання, а також скасування норм Законів України  

«Про загальну середню освіту» та «Про позашкільну освіту» щодо 

встановлення фіксованих розмірів доплат за класне керівництво, перевірку 

зошитів, завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-

дослідними ділянками тощо.  

Категорично заявляємо про неприпустимість скасування державних 

гарантій на встановлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам 

розмірів посадових окладів і ставок заробітної плати та встановлення доплат 

спеціалістам закладів освіти, передбачених статтею 57 Закону України «Про 

освіту». 

Не підтримуємо підходи щодо ліквідації методичних кабінетів та 

науково-методичних установ, підпорядкованих місцевим органам управління 

освітою, оскільки це призведе до погіршення якості надання освітніх послуг та 

забезпечення навчального процесу, вивільнення понад 4 тисячі кваліфікованих 

фахівців та професіоналів у галузі освіти. 

Заперечуємо проти запровадження норми про можливість забезпечення 

органами місцевого самоврядування пільгового проїзду учнів, вихованців, 

студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому, як і норм 

про необов’язковість харчування учнів шкіл та професійно-технічних 

навчальних закладів, що призведе до звуження законодавчо гарантованих прав 

цих категорій громадян. 

Протестуємо проти намірів знизити розмір пенсій науковим та науково-

педагогічним працівникам, скасувати державні гарантії щодо забезпечення 



педагогічних працівників сільської місцевості та пенсіонерів з їх числа 

безоплатним користуванням житлом з опаленням та освітленням.  

Висловлюємо протест намірам позбавлення права територіальних громад 

приймати рішення про ліквідацію загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладів у сільській місцевості. 

Закликаємо Вас, шановні народні депутати України, не допустити 

прийняття зазначеного законопроекту, оскільки його норми звужують трудові 

права та соціально-економічні інтереси працівників, пенсіонерів та осіб, які 

навчаються, а також права територіальних громад. 

Вкотре наголошуємо, що з метою збільшення доходів держави влада має 

вжити дієвих заходів для легалізації тіньового бізнесу, збільшення 

оподаткування заможних верств населення, пом’якшення податкового 

навантаження для громадян із низьким рівнем доходу та боротися з ухиленням 

від сплати податків, чого, зокрема, вимагали учасники акції протесту.  

 

 

 

З повагою 

Голова Профспілки                                                   Г.Ф.Труханов 

 


