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Вельмишановний Петре Олексійовичу! 

 

На сайті електронних петицій до Президента України зареєстровано низку 

електронних петицій освітян, серед яких петиції про необхідність відновлення 

гарантій, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту» щодо встановлення 

середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним 

працівникам на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників 

промисловості, а педагогічним працівникам - на рівні не нижчому від середньої 

заробітної плати працівників промисловості; про надбавку за престижність 

педагогічної праці; про відновлення санаторно-курортного лікування 

працівників та оздоровлення дітей; про підняття розміру мінімальної академічної 

та соціальної стипендій для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти до розміру 

прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць тощо.  

У зв’язку з неодноразовими спробами втручання у роботу сайту 

електронних петицій система була переведена у режим перегляду. Всупереч 

запевненням спеціалістів технічної підтримки сайту, тривалість відведеного на 

підтримку петицій терміну не збільшено на кількість днів, впродовж яких збір 

підписів було призупинено.  

Окрім того, введено сервіси додаткової верифікації, а саме перевірки 

прізвища, ім’я та по батькові користувачів: за допомогою Bank ID та за 

допомогою податкового номера. Таке нововведення створило додаткові 

перешкоди у зборі підписів освітян, які бажають підтримати петиції, проте з 

острахом ставляться до такого способу верифікації, як надання свого 

податкового номеру чи ідентифікації за допомогою банків України.  

Зазначене унеможливлює збір підписів у встановлені терміни та створює 

нерівні умови щодо петицій, які набрали необхідну кількість підписів до 

введення вищезазначених сервісів та щодо петицій, на підтримку яких збір 

підписів нині продовжується.  

Викладені в освітянських петиціях питання мають особливе суспільне 

значення, оскільки від стану захисту соціально-економічних прав та інтересів 

освітян залежить забезпечення сталого розвитку галузі, а отже і 

конкурентоспроможність держави.  

Розраховуємо на Ваше особисте, шановний Президенте України, сприяння 

у продовженні терміну збору підписів під петиціями у зв’язку з тимчасовим 

переведенням роботи сайту в режим перегляду та спрощенні порядку підтримки 

електронних петицій. 

 

Від імені делегатів VIII з’їзду  

Голова Профспілки                                                              Г.Ф.Труханов 


