
 

 
 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

TRADE UNION OF EDUCATION AND 

SCIENCE WORKER OF UKRAINE 

Юридична адреса: 01012, м. Київ, Майдан Незалежності, 2  

Адреса для листування: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 6 

Тел.: (044) 462-51-90 

Е-mail: sekr.osvita@gmail.com Website: www.pon.org.ua  

Розрахунковий рахунок: UA263223130000026002010078760 в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ), КОД ЄДРПОУ: 02605316 

2, Maidan Nezalezhnosti, Kyiv, Ukraine, 01012  

Tel. +380 (44) 205-74-51 

 

 
 

 

 

 

07.06.2021 № 02-5/404                               Голові Комітету з питань освіти, науки та  

                                                                     інновацій Верховної Ради України 

                                                                     Бабаку С.В. 
 

Шановний Сергію Віталійовичу! 
 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вкрай занепокоєний 
ситуацією з прийняттям в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування 
прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення», внесеного 
Народним депутатом України Третьяковою Г.М. та іншими народними депутатами 
України, реєстр № 3515 від 20.02.2021, та вважає за необхідне зауважити наступне. 

Законопроектом, зокрема, пропонується замінити чинну редакцію статті 61 
Закону України «Про освіту» щодо встановлення розміру посадового окладу 
педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох 
мінімальних заробітних плат на редакцію щодо відповідності такого посадового окладу 
чотирьом розмірам мінімального розміру посадового окладу, встановленого на 1 січня 
календарного року для відповідної категорії працівників, а також внести такі зміни до 
пункту 6 Прикінцевих і перехідних положень цього закону щодо забезпечення до 2023 
року поетапної реалізації положень частини другої статті 61. 

Профспілка висловлює категоричний протест внесенню цих змін до статті 61 
Закону України «Про освіту», як таких, що звужують права педагогічних і науково-
педагогічних працівників на рівень оплати праці, що заборонено статтею 22 
Конституції України. Про неприпустимість таких змін йшлося в листах Профспілки 
при розгляді законопроекту ще під час його розробки Мінсоцполітики за дорученням 
колишнього Прем’єр-міністра України О. Гончарука, а також до його офіційного 
подання на розгляд Верховної Ради України за реєстраційним № 3515 від 20.05.2020. 

Норма статті 61 закону «Про освіту» про встановлення розміру посадового 
окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі 3 
мінімальних заробітних плат стала компромісом замість державної гарантії про 
встановлення середнього розміру посадових окладів педагогічних працівників на рівні 
середньої, а науково-педагогічних - не нижче подвійної заробітної плати працівників 
промисловості, передбаченої статтею 57 попередньої редакції закону «Про освіту», 
проти скасування якої засвідчили своїми особистими підписами понад 640 тисяч 
освітян у 2017 році.  

Тому Профспілка наполягає на збереженні норми частини 2 статті 61, стосовно 
встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної 
категорії в розмірі 3 мінімальних заробітних плат. При цьому наголошуємо на 
необхідності прискорення реалізації цих норм, що доцільно внесенням змін до пункту 6 
Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про освіту», доручивши 
Кабінету Міністрів України забезпечити реалізацію положень частини другої статті 61 
цього Закону до 2023 року. 

Категорично не погоджуємося з запровадженням в інших законах таких норм, як: 
звуження мінімальних галузевих гарантій в оплаті праці не лише педагогічних і 

науково-педагогічних працівників, а також державних службовців; 
скасування існуючої гарантії визначення розміру мінімального посадового 

окладу (тарифної ставки) працівників бюджетної сфери та запровадження двох різних 
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критеріїв встановлення мінімального окладу (тарифної ставки) для  працівників 
бюджетної та небюджетної сфери;

скасування заборони встановлювати мінімальну заробітну плату нижчу за 
прожитковий мінімум для працездатних осіб;

встановлення прожиткового мінімуму у відсотковому співвідношенні до 
середньомісячної заробітної плати в Україні за попередній рік з урахуванням 
прогнозного рівня інфляції;

звуження сфери застосування прожиткового мінімуму, зокрема незастосування 
його для встановлення стипендій особам, які навчаються, та для встановлення 
допомоги по безробіттю;

скасування нормативного методу визначення прожиткового мінімуму та 
принципу формування наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг;

запровадження єдиного прожиткового мінімуму замість диференційованого 
залежно від груп населення;

скасування проведення науково-громадської експертизи при встановленні 
розміру прожиткового мінімуму.

Норми законопроекту № 3515 не відповідають положенням Конституції України, 
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Європейської 
соціальної хартії, Основам законодавства України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» щодо права кожного громадянина на отримання мінімальних соціальних 
гарантій.

Зазначеним законопроектом фактично знівельовано Рекомендації 
парламентських слухань на тему «Проблеми формування прожиткового мінімуму в 
Україні», схвалені Верховною Радою України від 19.05.2020 № 620-IX, стосовно 
створення Міжвідомчої робочої групи, з обов’язковим представництвом сторін 
соціального діалогу, з розробки вдосконаленої методології визначення прожиткового 
мінімуму з урахуванням міжнародних стандартів та досвіду розвинутих країн з 
подальшим внесенням відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України, 
здійснення заходів щодо наближення розміру прожиткового мінімуму до його реальної 
величини з урахуванням оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих 
товарів і послуг.

Запровадження антиконституційних норм у проекті закону № 3515 призведе до 
стрімкого зубожіння населення країни, зниження рівня соціального захисту усіх верств 
населення внаслідок дискримінації працівників у сфері оплати праці та її зрівнялівки.

ЦК Профспілки розраховує на Вашу особисту, шановний Сергію Віталійовичу, та 
народних депутатів України - членів Комітету, підтримку позиції Профспілки щодо 
неприпустимості прийняття зазначеного законопроекту, як такого, що значно звужує 
права працівників, зокрема педагогічних і науково-педагогічних.

Принагідно зазначаємо, що Спільним представницьким органом об’єднань 
профспілок, яким не підтримано проект закону № 3515, надано постатейні зауваження 
та пропозиції до нього Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики 
та захисту прав ветеранів.

Додаток: на 8 аркушах (зауваження СПО до проекту закону № 3515).

 

 

З повагою, 

Голова Профспілки                                                           Г.Ф. Труханов 
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