
 

24.03.2016 № 02-5/202                                  Міністерство освіти і науки України 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект 

наказу Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання формування 

штатних нормативів», яким на виконання пункту 5 Прикінцевих положень 

Закону України від 24.12.2015 № 911-VIII передбачається скорочення 

керівного, адміністративного, управлінського, господарсько-обслуговуючого 

персоналу, водіїв, робітників, які обслуговують громадські будівлі, 

щонайменше на 10%, та категорично не погоджується з його прийняттям. 

Ще на стадії підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» № 911 (законопроект, реєстраційний № 

3628) Профспілка наголошувала на неприпустимості внесення антисоціальних 

змін до Законів України, якими передбачалося звуження трудових та соціально-

економічних прав і гарантій громадян України, що заборонено статтею 22 

Конституції України. Закон № 911 поданий Урядом на розгляд Верховної Ради 

України з порушенням принципів соціального діалогу без узгодження з 

профспілками. 

ЦК Профспілки звернувся до всіх народних депутатів України, окремих 

депутатських фракцій та особисто до тих народних депутатів України, які під 

час прийняття закону не підтримали його, з проханням ініціювати подання до 

Конституційного Суду України про відповідність норм закону № 911 

Конституції України та щодо легітимності його прийняття. 

 ЦК Профспілки розраховує на послідовність дій Міністерства освіти і 

науки України щодо неприпустимості подальшого скорочення  чисельності 

працівників навчальних закладів, яка відповідно до Типових штатних 

нормативів і без того є обмеженою та у зв’язку з прийняттям постанов Кабінету 

Міністрів України від 22.10.2010 № 943 та від 01.03.2014 № 65 навіть за 

наявності потреби впродовж декількох років не збільшувалася, про що йдеться 

у листі від 18.03.20153 1/11-3844.   

Крім того наголошуємо, що пунктом 4.2.1 Галузевої Угоди між 

Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і 

науки України Сторони Угоди домовилися про проведення спільних 

консультацій з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення 

більше як 3 відсотків чисельності працівників. 

Пунктом 4.1.5 Угоди міністерством взято зобов’язання вживати заходів 

для недопущення в закладах освіти і науки масових вивільнень працюючих з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки 

чисельності працівників упродовж календарного року). 

 

Голова Профспілки                                                                     Г.Ф. Труханов 


