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Головам обласних, Київської міської
організацій Профспілки працівників
освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу
проекту закону «Про повну загальну середню освіту», який розробляється
Міністерством освіти і науки України.
Як Вам відомо, ЦК Профспілки вже скеровано на адресу міністерства
зауваження та пропозиції до зазначеного законопроекту, які також направлено до
обласних та Київської міської організацій Профспілки з метою організації
обговорення законопроекту в профспілкових організаціях та надання узагальнених
пропозицій.
ЦК Профспілки отримав від Міністерства освіти і науки лист про врахування
деяких з пропозицій та зауважень (додається). Переважна їх частина, що має
особливе значення у врегулюванні трудових прав та інтересів педагогічних
працівників, не врахована. Це стосується зауважень щодо:
статті 8 про забезпечення місцевими радами підвезення учнів і педагогічних
працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному
напрямку та його фінансування;
статті 12 про функціонування груп продовженого дня та оплати праці
педагогічних працівників груп продовженого дня за кошти освітньої субвенції;
статті 18 про затвердження центральним органом виконавчої влади у сфері
освіти і науки форми документів про освіту;
статті 23 про неприпустимість встановлення граничного педагогічного
навантаження вчителя 27 годин на тиждень, включення до робочого часу
педагогічних працівників, серед яких вчителі, викладачі, вихователі, навчальної,
виховної, методичної, організаційної роботи, переведення працівників пенсійного
віку на строкові трудові договори;
статті 25 про затвердження положення про посаду асистента дитини з
особливими освітніми потребами;
статті 31 про реорганізацію та ліквідацію комунальних закладів загальної
середньої освіти у сільській місцевості лише за згодою територіальних громад;
статей 32 та 34 про необхідність розроблення та затвердження типового статуту
та положення закладу загальної середньої освіти;
статті 37 про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку закладу
загальної середньої освіти середньої освіти трудовим колективом за поданням
власника або уповноваженого ним органу i профспілкового комітету та щодо вимог
до керівника закладу загальної середньої освіти про наявність у нього педагогічної
освіти на рівні не нижче магістра;
статті 48 про встановлення розміру доплати педагогічним працівникам, які
отримали сертифікат на рівні 30% посадового окладу (ставки заробітної плати);
необхідності доповнення законопроекту положенням про забезпечення
педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського
типу, а також пенсіонерів, які працювали педагогічними працівниками в цих
населених пунктах і проживають у них безоплатним житлом з опаленням і
освітленням.

Безпідставними вважаємо обґрунтування міністерства щодо визначення
Кабінетом Міністрів України розмірів оплати праці, розмірів доплат за окремі види
педагогічної діяльності, педагогічного навантаження вчителям та іншим
педагогічним працівникам замість законодавчої норми. Зазначені гарантії
педпрацівникам передбачені статтею 25 чинного Закону України «Про загальну
середню освіту». Відповідно до статті 92 Конституції України виключно законами
України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і
свобод, основи соціального захисту, засади регулювання праці. Згідно зі статтею 113
Конституції України Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією
Конституцією та законами України, а також указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та
законів України. Як показує практика останніх часів, Урядом приймаються рішення,
спрямовані на економію бюджетних коштів, в той же час через бездіяльність органів
влади усіх рівнів половина економіки країни перебуває в тіні.
Не можна погодитись з позицією міністерства щодо встановлення обмежень
обсягу навчального навантаження та іншої педагогічної роботи лише за основним
місцем роботи, оскільки зазначене призведе до звуження трудових прав вчителів та
керівників закладів загальної освіти. Згідно з щойно прийнятим Законом України
«Про освіту» № 2145 розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної
середньої освіти затверджується його керівником, який несе відповідальність за
освітню та іншу діяльність закладу освіти.
Не відповідають вимогам Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обґрунтування щодо обмеження правомочності місцевих рад, оскільки
згідно з статтею 24 цього закону органи місцевого самоврядування діють лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами
України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України. Тому передбачення норми у
новому Законі України «Про повну загальну середню освіту» про прийняття рішення
щодо реорганізації і ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів у сільській
місцевості територіальною громадою сприятиме збереженню мережі закладів
загальної середньої освіти. Звуження прав територіальної громади на прийняття
рішення щодо реорганізації і ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів у
сільській місцевості відбулося з прийняттям антисоціального закону «Про внесення
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
від 28.12.2014 № 76-VIII, які мають бути відновлені у новому Законі України «Про
повну загальну середню освіту».
У зв’язку з зазначеним ЦК Профспілки просить забезпечити більш
принципове обговорення напрацьованого робочою групою міністерства проекту
закону «Про повну загальну середню освіту», застосовуючи більш ефективні засоби
впливу на прийняття в ньому необхідних норм, що спрямовані на недопущення
звуження трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, а
також належного їх врегулювання, включаючи проведення профспілкових зборів,
засідань виборних органів, в тому числі розширених, зокрема й з єдиним порядком
денним та інші, спрямування відповідних звернень на адресу територіальних органів
управління освітою, Міністерства освіти і науки України.
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