
 

20.04.2016 № 02-5/268                                                Прем’єр-міністру України 

В.Б. Гройсману 

  

Шановний Володимире Борисовичу! 

   

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу 

наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2016 № 433 «Про деякі 

питання формування штатних нормативів», яким зобов’язано керівників 

навчальних закладів забезпечити скорочення на 10% керівного, 

адміністративного, управлінського, господарсько-обслуговуючого персоналу, 

водіїв, робітників, які обслуговують громадські будівлі, дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, вищих навчальних закладів 

I-II рівнів акредитації, бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації. 

Принагідно повідомляємо, що на стадії підготовки, розгляду та погодження 

проекту наказу ЦК Профспілки висловив категоричну незгоду з його прийняттям. 

При цьому зазначаємо, що наказ № 433 видано з порушенням пункту 5 

Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII, яким  доручено 

Уряду забезпечити перегляд типових та примірних штатів бюджетних установ з 

метою скорочення керівного, адміністративного, управлінського, господарсько-

обслуговуючого персоналу, водіїв, робітників, які обслуговують громадські 

будівлі, щонайменше на 10%.  

Однак зазначеним наказом зобов’язано керівників навчальних закладів та 

установ освіти скоротити на 10 % чисельність такого персоналу без перегляду 

типових штатних нормативів. 

Згідно з пунктом 6 Прикінцевих положень цього закону завдання щодо 

скорочення на 10 % чисельності працівників надано обласним, Київській міській 

державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування і лише стосовно 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Наголошуємо, що згідно зі статтею 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» управління закладами освіти, які належать територіальним 

громадам, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, 

створення необхідних умов для виховання дітей, сприяння діяльності дошкільних 

та позашкільних закладів належить до власних повноважень виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад. Затвердження місцевих бюджетів, а отже 

обсягів видатків на фінансування навчальних закладів, зокрема й на оплату праці 

та утримання чисельності працівників, згідно зі статтею 26 закону є виключною 

компетенцією сільських, селищних, міських рад, які є органами, що 

представляють інтереси територіальних громад. 



При прийнятті наказу Міністерством освіти і науки України порушено 

домовленості сторін Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, засвідчені у її пункті 4.2.1 

про проведення спільних консультацій з приводу виникнення обґрунтованої 

необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників, а також у 

пункті 4.1.5, яким 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). 

Повідомляємо, що з цього приводу змушені будемо звернутися за 

сприянням у вирішенні проблем соціального партнерства до Національної служби 

посередництва і примирення.  

Крім того, зазначений наказ в порушення вимог пункту 1 Указу Президента 

України від  3 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та 

пункту 2 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, не пройшов державної реєстрації у 

Міністерстві юстиції України. Відповідно до вимог цих актів законодавства 

державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, 

свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. В наказі 

йдеться про скорочення працівників, яке передбачає їх звільнення, що призведе 

до звуження права на працю.  

Скорочення і без того недостатньої кількості у навчальних закладах 

господарсько-обслуговуючого персоналу, водіїв, робітників, які обслуговують 

громадські будівлі, спричинить критичну ситуацію у більшості дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, через те, що в їх штатних 

розписах числиться від 0,5 до 1 посади прибиральників приміщень, робітників з 

обслуговування будівель, споруд та обладнання, опалювачів, кочегарів, 

машиністів котлів, комірників, сторожів інших категорій робітників, без роботи 

яких унеможливлюється належна діяльність навчального закладу, де перебувають 

та навчаються діти. Звільнення цих працівників призведе до порушення трудових 

прав інших через виконання ними невластивих для посади функцій. 

ЦК Профспілки розраховує на Вашу, шановний Володимире Борисовичу, 

підтримку щодо необхідності скасування пунктів 5 та 6  Прикінцевих положень 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 

грудня 2015 року № 911-VIII. 

Зважаючи на викладене, ЦК Профспілки просить Вашого сприяння у 

скасуванні наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2016 № 433 «Про 

деякі питання формування штатних нормативів», як такого, що не пройшов 

державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, не відповідає вимогам 

пункту 5 Прикінцевих положень Закону України № 911 та унеможливить 

створення належних умов діяльності навчальних закладів. 

 

З повагою 

Голова Профспілки                                                        Г.Ф. Труханов 


