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Народним депутатам України
Ванату П.М.
Романовському О.В.

Шановний Олександре Володимировичу!
Члени Профспілки Запорізької обласної організації Профспілки працівників
освіти і науки України висловлюють подальшу глибоку стурбованість
антиконституційними заявами і діями уряду, державних посадових осіб щодо
подальшої дискримінації в оплаті праці, порушеннях трудового законодавства в
галузі освіти.
За заявою заступника міністра освіти і науки України Міністерство освіти і
науки України планує переведення вчителів пенсійного віку на роботу за
щорічним контрактом. Тож зважаючи, що у денних загальноосвітніх навчальних
закладах працює близько 418 тисяч учителів, серед яких 16% пенсійного віку,
може бути звільнено понад 66 тисяч таких працівників, а однорічні контракти
будуть укладені лише з деякими з них.
Такі підходи міністерства до вирішення фінансових проблем освіти, зокрема
за рахунок працюючих пенсіонерів - учителів, найбільш досвідченої частини
педагогів, які через низькі заробітки отримують мізерну пенсію на рівні 1200 1400 грн. та змушені заробляти собі на прожиття працею, є неприпустимими,
антиконституційними, антигуманними, протизаконними та такими, що не
відповідають міжнародному законодавству і порушать права осіб похилого віку,
гарантовані законодавством держави.
Члени Профспілки вимагають від органів державної влади та народних
депутатів не допустити дискримінації громадян похилого віку з числа учителів та
інших педагогічних працівників з мотивів досягнення ними пенсійного віку,
неухильно дотримуватися національного та міжнародного законодавства щодо
реалізації їхніх прав та гарантій на працю відповідно до професійної підготовки,
трудових навичок на рівні з іншими громадянами, а також гарантій ст.22
Конституції України щодо неприпустимості скасування конституційних прав
громадян, звуження їх змісту і обсягу при прийнятті нових законів або внесенні
змін до чинних.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р.
№ 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій

окремих галузей бюджетної сфери» з 1 вересня 2015 року підвищено розміри
посадових окладів та ставок заробітної плати працівників навчальних закладів та
установ освіти. Підвищення оплати праці тісно пов’язане з нарахуванням та
виплатою індексації доходів громадян. У значній кількості районів області та
окремих закладів освіти з січня 2015 року індексація нараховується і виплачується
частково або не виплачується зовсім, що є порушенням законодавства про оплату
праці.
Педагогічні трудові колективи турбує питання скасування такого напрямку
діяльності фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як
санаторно-курортне лікування, так як внески працівників та підприємств у ці
фонди залишились у тих же розмірах. Обмеження прав громадян-застрахованих
осіб є порушенням їх прав як платників соціальних внесків і порушенням
прозорості діяльності цих фондів.
Звертаємо Вашу увагу на проблеми функціонування студентських
санаторіїв-профілакторіїв.
Сподіваємося на Ваше ефективне втручання у вирішення цих питань на
користь працівників галузі.
З повагою
та за дорученням
членів Профспілки
голова обласної
організації
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