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Делегати VIII з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України 

закликають народних депутатів України, членів парламентських фракцій та 

комітетів Верховної Ради України забезпечити дотримання гарантованого 

статтею 46 Конституції України права громадян на соціальний захист, відновити 

фінансування за рахунок коштів соціального страхування програм літнього 

оздоровлення дітей, санаторно-курортного лікування працюючих. 

Законом України від 28 грудня 2014 року № 77-VІІІ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового 

державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», 

прийнятим з порушенням принципів соціального діалогу, припинено 

фінансування за рахунок коштів соціального страхування санаторно-курортного 

лікування та оздоровлення дітей. 

 Внаслідок цього з 2015 року майже 250 тисяч застрахованих осіб, серед 

яких освітяни, позбавлені можливості поправити своє здоров’я в санаторно-

курортних закладах, а біля 200 тисяч дітей – оздоровитися в  дитячих оздоровчих 

таборах. Припинення часткового фінансування санаторно-курортних закладів, 

санаторіїв-профілакторіїв та дитячо-юнацьких спортивних шкіл призвело до 

скорочення кваліфікованого персоналу, а в окремих випадках -  до їх закриття. У 

результаті руйнується унікальна система лікування й оздоровлення громадян 

держави, яку відновити буде вкрай складно, а то й неможливо.  

Завдяки спільним зусиллям профспілок та за підтримки більшості 

народних депутатів України й Комітету з питань науки і освіти вдалося 

домогтися внесення змін до закону «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» щодо забезпечення часткового фінансування за рахунок 

коштів соціального страхування санаторіїв-профілакторіїв навчальних закладів. 

У Верховній Раді України зареєстровано низку проектів законів, серед них 

№№ 2245, 2296, 2701, якими передбачається відновлення права застрахованих 

осіб та членів їхніх сімей на санаторно-курортне лікування та фінансування 

заходів з оздоровлення дітей за рахунок коштів соціального страхування. 

Сподіваємося на розуміння та підтримку народними депутатами України  

законопроектів, які спрямовані на посилення соціального захисту громадян 

нашої країни. Їх реалізація сприятиме відновленню професійного здоров’я 

працівників, передусім зайнятих у шкідливих та важких умовах праці, 

профілактиці захворювань, повноцінній роботі оздоровчих закладів та щорічно 

забезпечить санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням понад 

чотириста тисяч застрахованих осіб та їхніх дітей за рахунок коштів соціального 

страхування. 
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