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ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ 
______________________________________________________________________________________ 

майд. Профспілок, 5,  м. Запоріжжя, 69044, тел. 233-43-41, факс 233-43-41 
E-Mail: oon2004@list.ru 

 
 25 лютого 2015 р. 
№    31                                                                            Народному депутатуУкраїни,                                                        
                                                                                 голові Комітету з питань науки і 
                                                                                 освіти Верховної Ради України 
 

      Гриневич  Л.М. 
 
 

Шановна Ліліє Михайлівно! 
Шановні народні депутати України, члени комітету! 

  
 Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки 

України, від імені її членів, повідомляє, що освітяни області занепокоєні з 
приводу протоколу селекторної наради Прем’єр-міністра України від 13 січня 
2015 року, зареєстрованого департаментом документообігу та контролю 
секретаріату Кабінету Міністрів України за № 913/0/1-15 від 14 січня 2015 р., 
пунктом 1 якого зобов’язано голів обласних та Київської міської 
держадміністрацій вжити заходів для скорочення на 3% працівників бюджетних 
установ, а також  інформації з цього приводу від заступника Міністра фінансів 
України  Матвійчука В.М. 

 
Привертаємо Вашу увагу, що відповідно до статті 43 Закону України «Про 

загальну середню освіту», статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» 
фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладів здійснюється відповідно до цих Законів, законів України «Про освіту», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших 
нормативно-правових актів. Згідно зі статтею 37 Закону України «Про дошкільну 
освіту» фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів 
здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», законів про бюджет, 
власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів. 

 
Згідно зі статтею 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатні 

розписи комунальних загальноосвітніх навчальних закладів встановлюються на 
підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, 
затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері освіти. Відповідно до статті 15 закону Базовий 
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навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів затверджується 
Кабінетом Міністрів України, на основі якого розробляються типові та робочі 
навчальні плани для цих навчальних закладів. Згідно зі статтею 31 закону 
Державний стандарт загальної середньої освіти затверджується Кабінетом 
Міністрів України і переглядається не рідше одного разу на 10 років. Зміна змісту 
і обсягу Державного стандарту загальної середньої освіти іншими органами 
виконавчої влади не допускається.  

 
Відповідно до статті 39 Закону України «Про дошкільну освіту» штатні 

розписи комунальних дошкільних навчальних закладів встановлюються 
відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів 
дошкільних навчальних закладів, затверджених спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну фінансову політику. 
 
                 В рамках здійснення соціального діалогу за ініціативою Міністерства 
фінансів України 19 лютого 2015 року, під час проведення зустрічі представників 
міністерства, Спільного представницького органу об’єднань профспілок та 
Спільного представницького органу сторони роботодавців з обговоренням 
проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік, заступником 
Міністра фінансів України В.М.Матвійчуком поінформовано про підготовку 
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо скорочення на 3 
відсотки чисельності працівників бюджетної сфери.  
 
          Освітяни області категорично не сприймають такі пропозиції, оскільки 
наслідком їх реалізації стане масове звільнення  вчителів, вихователів, викладачів, 
інших працівників. Такі заходи призведуть до поповнення армії безробітних, 
порушення вимог навчально-виховного процесу, унеможливлення забезпечення 
навчальними закладами державних освітніх стандартів, погіршення умов праці 
педагогів та якості надання освітніх послуг.  
 

У зв’язку з цим просимо Вас, шановні Ліліє Михайлівно та народні 
депутати України, вжити відповідних заходів для недопущення порушення 
трудових прав працівників навчальних закладів, погіршення надання освітніх 
послуг у закладах освіти та недопущення прийняття вищезазначеного 
розпорядження Кабінетом Міністрів України. 

 
З повагою 

 
Голова обкому 
  Профспілки                                                                                                 Н.І.Гринь 

 
 

                                                                                           


