
 

 

 

 
 

Шановний Володимире Олександровичу!  
 

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки 
України звертається до Вас, як до гаранта додержання Конституції України, 
прав і свобод людини і громадянина, з приводу закону «Про повну загальну 
середню освіту» (№ 0901), що прийнятий  Верховною Радою України під час 
другого читання 16 січня 2020 року.  

Попри неодноразові звернення та протести профспілки проти норм 
Закону щодо звільнення з роботи вчителів та директорів закладів загальної 
середньої освіти, які отримають пенсію за віком, та укладення з ними 
строкових договорів на термін від одного до трьох років, що передбачено в 
статті 22 і Прикінцевих та перехідних положеннях закону, такі дискримінаційні 
та антиконституційні положення збереглись у даному нормативному акті. 

Реалізація цих нововведень  призведе до звільнення з 1 липня 2020 року 
директорів, вчителів, вихователів, педагогів-організаторів, керівників гуртків, 
інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким 
призначена пенсія за віком. Адже відомо, що значний відсоток педагогів 
пенсійного віку, в першу чергу, спричинений принизливо низьким рівнем 
заробітної плати, що є наслідком недотримання законодавства про оплату праці 
педагогічних працівників. Також це зумовлено мізерною пенсією педагогічних 
працівників. 

З тривогою застерігаємо, що дані вимоги можуть призвести до зриву 
освітнього процесу у школах уже з нового навчального року, коли не буде кому 
викладати відповідні предмети через неконституційні примусові масові 
звільнення вчителів та принизливі умови роботи терміном на рік.  

 Вважаємо ганебними та недопустимими норми статті 32 щодо надання 
права створювати ліцеї - заклади загальної середньої освіти III ступеня тільки 
обласним радам та міським радам міст, з населенням більше 50 тисяч, а також 
започаткування освітньої діяльності таких комунальних ліцеїв за умови, що у їх 
складі має бути створено та функціонувати не менше чотирьох  10 класів та 
вступу до них за конкурсом, що суперечить статті 53 Конституції України. 

Диференціація повноважень місцевих рад, залежно від чисельності 
населення, не передбачена Законом України «Про місцеве самоврядування в 
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Україні». Норми щодо обмеження повноважень органів місцевого 
самоврядування, залежно від чисельності населення, не відповідають також 
статтям 86, 89 та 90 Бюджетного кодексу України, положенням нещодавно 
прийнятого основоположного освітянського закону «Про освіту», статтею 3 
якого передбачено, що в Україні створюються рівні умови доступу до освіти, а 
право на освіту гарантується незалежно від віку та місця проживання.  

Це призведе до ситуації, що в жодному селі, селищі та місті з населенням 
до 50 тисяч не буде закладів освіти, які забезпечують надання повної загальної 
середньої освіти. Неминучим за таких умов буде обурення батьків, на плечі 
яких ляжуть труднощі супроводу двох і більше дітей до різних типів закладів 
освіти, бо навіть у містах сучасна інфраструктура та розміщення шкіл не 
враховує розмежування закладів освіти на початкові школи, гімназії та ліцеї 
для отримання дітьми відповідного рівня освіти за місцем проживання.   

 Під  скорочення попадуть тисячі ставок вчителів, які,  по факту, сьогодні 
мають навантаження у 10-11 класах. 

Викликає обурення педагогів та батьків запровадження норми 
Прикінцевих та перехідних положень закону, яким фактично заборонено 
функціонування санаторних шкіл з використанням їх будівель під ліцеї. Таким 
чином, буде позбавлено дітей, які за станом здоров’я, зокрема через 
психоневрологічні захворювання, хворих на сколіоз та цукровий діабет, із 
захворюваннями серцевосудинної системи, хронічними захворюваннями 
органів дихання, травлення, з малими і неактивними формами туберкульозу, 
здобувати одночасно повну загальну середню освіту та поправляти своє 
здоров’я й лікування.  

В прийнятому законі є ще низка проблемних положень, які потребують     
вилучення та врегулювання, зокрема, щодо додаткових підстав дострокового 
звільнення керівника, встановлення фіксованої доплати за виконання обов’язків 
педагога-наставника, розподілу та обсягу педагогічного навантаження, умов 
праці на основі тарифікації, можливості повернення на педагогічну посаду 
директора, дотримання місцевими органами влади штатних, фінансових, 
трудових нормативів і державних стандартів тощо. Вимагає врегулювання 
питання реалізації статті 61 Закону України «Про освіту» стосовно 
встановлення рівня посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних 
працівників залежно від розміру мінімальної заробітної плати.  

Наголошуємо, що стаття 22 Конституції України забороняє, при 
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, звуження змісту 
та обсягу існуючих прав і свобод. Конституція України має найвищу юридичну 
силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відповідати їй. Зазначені положення проєкту 
Закону є такими, що не відповідають також статтям 8, 21, 24, 43, 58, 64 
Конституції України, трудовому законодавству України, міжнародним 
правовим нормам. Дискримінація громадян пенсійного віку забороняється й 
Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні».  

Неврахування зазначеного унеможливить забезпечення гарантованого 
Конституцією України здобуття загальної середньої освіти, дотримання 
трудових прав працівників закладів загальної середньої освіти, особливо з 



числа працюючих пенсіонерів-вчителів. Оптимізація мережі закладів освіти, 
кадрового ресурсу шкіл та економія на освітній галузі, що останнім часом 
посадовцями характеризується як ефективність, є неприпустимою.  

Одночасно у зауваженнях Головного юридичного управління Верховної 
Ради України від 14 січня 2020р.  до проєкту Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» ( реєстраційний № 0901) зазначено, що положення 
абзацу третього частини другої статті 22 проекту не відповідають приписам 
статей 24 і 43 Конституції України, оскільки мають дискримінаційний характер 
стосовно осіб, які досягли пенсійного віку та обмежує їх право на працю.  

Також така норма суперечить вимогам статті 23 Кодексу законів про 
працю України, якою встановлено, що строковий трудовий договір укладається 
у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на 
невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її 
виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених 
законодавчими актами. Загалом у зауваженнях вказано на те, що законопроєкт 
має низку дискримінаційних норм і колізій та потребує ретельного 
доопрацювання. 

Наслідком підписання Вами Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» та набрання ним законної сили буде звернення до 
Конституційного Суду України про визнання окремих статей Закону такими, 
що суперечать Конституції України. У випадку визнання окремих положень 
антиконституційними, неминучими будуть масові звернення звільнених 
керівників і педагогів пенсійного віку до судів загальної юрисдикції з позовами 
про відновлення порушених прав. 

Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки 
України сподівається на врахування зазначеного вище та просить Вас, 
Володимире Олександровичу, застосувати Ваше конституційне право вето з 
поверненням на повторний розгляд Верховної Ради України Закону України 
«Про повну загальну середню освіту». 
 
 
 
З повагою, 
голова Львівської обласної 
організації профспілки працівників  
освіти і науки України                                                                    Марія Яцейко 

  


