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Верховна Рада України
Народним депутатам України
Шановні народні депутати України!

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 911VIII, прийнятого 24 грудня 2015 року 228 народними депутатами України, 4 з яких
відкликали свої голоси на його підтримку.
Ще на стадії підготовки законопроекту за реєстраційним № 3628 Профспілка
наголошувала на неприпустимості внесення антисоціальних змін до низки Законів
України, серед яких закони «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве
самоврядування», «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», «Про індексацію грошових доходів населення»,
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», якими
передбачалося звуження трудових та соціально-економічних прав і гарантій
громадян України, серед яких освітяни, що заборонено статтею 22 Конституції
України.
Внесеними пунктом 3 закону № 911 змінами до статті 55 Закону України
«Про пенсійне забезпечення» запроваджено обмеження права педагогічних
працівників виходу на пенсію за вислугу років віком 55 років, на яку вони мали
право незалежно від віку за наявності стажу роботи, яка призвела до втрати
професійної працездатності чи придатності до настання права на пенсію за віком.
Змінами, внесеними цим пунктом до статті 85 закону «Про пенсійне забезпечення»
подовжено до 1 січня 2017 року обмеження на виплату призначеної пенсії у розмірі
85 відсотків працюючим пенсіонерам, пенсія яких перевищує 150 відсотків
прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Змінами до цього закону, а також до законів «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування», «Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи» та інших запроваджено обмеження виплати
пенсій розміром не більше 10740 гривень.
Зміни, передбачені пунктом 11 до закону «Про загальну середню освіту» та
пунктом 16 до закону «Про охорону дитинства» щодо забезпечення харчуванням
учнів 1-4 класів лише з тих сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
призведуть до погіршення соціального захисту інших учнів цього віку, а також
учнів 5-11(12)-х класів з малозабезпечених сімей, які до цього часу

забезпечувалися одноразовим харчуванням у загальноосвітніх навчальних
закладах.
Зміни про забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які навчаються в інших загальноосвітніх навчальних закладах,
харчуванням, одягом та іншими послугами у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, загрожують звуженню державних гарантій сиротам на повне
державне утримання, гарантоване статтею 8 Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування».
Норма про внесення батьками плати за харчування дітей у дошкільному
навчальному закладі без установлення меж розміру такої оплати, що
передбачається пунктом 19 цього закону до статті 35 Закону України «Про
дошкільну освіту», в умовах недофінансування дошкільної освіти призведе до
підвищення батьківської плати за перебування в них дітей та погіршить
матеріальний стан сімей, особливо в умовах, коли не дотримуються державні
соціальні стандарти. Незаконною є норма про рівень забезпечення прожиткового
мінімуму, який не передбачений Законом України «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії».
Зміни, передбачені пунктом 21 до Закону України «Про індексацію грошових
доходів населення» щодо проведення індексації грошових доходів населення, якщо
величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації в розмірі 103
відсотки, замість порогу індексації в розмірі 101 відсотка, в умовах підвищення цін
і тарифів на товари та послуги, призведуть до звуження можливостей хоча б
часткового відшкодування громадянам подорожчання споживчих товарів і послуг
та до ще більшого зубожіння працюючих, пенсіонерів, серед яких освітяни.
Зміни пункту 16 до Закону України «Про охорону дитинства» про
призначення соціальної стипендії студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами
І-ІІІ групи, студентам із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
включаючи студентів з багатодітних сімей, в контексті норми Прикінцевих
положень проекту закону «Про Державний бюджет України на 2016 рік» стосовно
реалізації Закону України «Про вищу освіту» в порядку та розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного
і місцевого бюджетів, призведуть до скасування виплати соціальної стипендії
студентам з числа осіб, яким згідно з Законом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
студентам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько)
навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання; студентам,
які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули або стали
інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, професійного
захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.
Норма пункту 4 Прикінцевих положень Закону щодо припинення з 1 вересня
2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів
початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб, за рахунок
освітньої субвенції суперечить Бюджетному кодексу України. Статтею 4 Кодексу
передбачено, що бюджетне законодавство складається з Конституції України,
цього Кодексу, закону про Державний бюджет України та законів, що регулюють

бюджетні відносини, тобто відносини у процесі складання, розгляду, затвердження
бюджетів. Ця норма суперечить статті 1032 Бюджетного кодексу, згідно з якою
освітня субвенція надається місцевим бюджетам та бюджетам об’єднаних
територіальних громад на забезпечення видатків загальноосвітніх навчальних
закладів, шкільних відділень навчально-виховних комплексів, дитячих будинків
незалежно від кількості дітей у цих закладах. Її реалізація призведе до порушення
прав на рівний доступ отримання освіти тих дітей, які проживають у населених
пунктах, наповнюваність шкіл яких менша 25 осіб. Статтею 14 Закону України
«Про загальну середню освіту» передбачається можливість функціонування
загальноосвітніх навчальних закладів у селах і селищах з кількістю учнів не менше
5 осіб.
Надання права Кабінету Міністрів України забезпечити розширення переліку
платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, призведе до
комерціалізації освіти та порушення статті 53 Конституції України, відповідно до
якої держава повинна забезпечувати безоплатність освіти в державних і
комунальних навчальних закладах.
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, переконливо просить
Вас, шановні народні депутати України, ініціювати подання до Конституційного
Суду України про відповідність Конституції України норм Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 911-VIII, проголосованого
24 грудня 2015 року лише 228 народними депутатами України, 4 з яких відкликали
свої голоси на його підтримку, а також про легітимність його прийняття, за що Вам
будуть вдячні не лише 1,7 мільйона членів Профспілки працівників освіти і науки
України, а й інші громадяни України, звужені права яких буде відновлено.

З повагою
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