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Уповноваженій Верховної Ради
України з прав людини
Л.Л. Денісовій
Шановна Людмило Леонтіївно!
Профспілка працівників освіти і науки України за дорученням членів президії
знову звертається до Вас стосовно дискримінаційних норм Закону України «Про повну
загальну середню освіту» від 16.01.2020№ 463-IX.
В листі від 24.03.2020 № 02-5/211 профспілкою наголошено, що норми статті 22
цього закону, а також підпунктів 1 та 2 пункту 3 його Прикінцевих та перехідних
положень щодо припинення до 1 липня 2020 року безстрокових трудових договорів з
педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти, а також з
директорами цих закладів, які отримують пенсію за віком, та укладення з ними
строкових договорів терміном на один рік є дискримінаційними за віковою ознакою і
не відповідають нормам статей 22, 24 і 43 Конституції України.
Зазначені положення суперечить також вимогам статті 23 Кодексу законів про
працю України.
Дискримінація громадян похилого віку в галузі праці забороняється Законами
України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні» та «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні».
Зазначені положення закону «Про повну загальну середню освіту» не
відповідають низці рекомендацій Міжнародної організації праці, зокрема № 158 «Про
припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» 1982 року, № 162 від
23.06.1980 «Щодо літніх працівників», рекомендації «Щодо припинення трудових
відносин з ініціативи роботодавця» № 166 від 22.06.1982 року.
Зважаючи, що вже минає майже три місяці з часу попереднього звернення, а також
наближення 1 липня - дати, з якої буде звільнено близько 72 тисяч педагогічних
працівників, які отримують пенсію за віком, та укладення з ними строкових договорів
терміном на рік, Профспілка працівників освіти і науки України наполягає на
прискоренні Вами, шановна Людмило Леонтіївно, подання до Конституційного Суду
України щодо відповідності Конституції України положень статті 22 Закону України
«Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX та підпунктів 1 і
2 пункту 3 його Прикінцевих та перехідних положень, керуючись наданими
законодавством правами, що убезпечить від дискримінації педагогічних працівників в
частині прав на працю за віковою ознакою.
Профспілка констатує, що ситуація вимагає якнайшвидшого конституційного
подання та інформування Уповноваженим з прав людини педагогічної громадськості
про неприпустимість дискримінації за віковою ознакою єдиної в державі категорії
працюючих – вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої
освіти.
З повагою
Голова Профспілки

Г.Ф. Труханов

