
      

 

 

 

 

  
 

 

  

До Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки 

України надходять звернення окремих педагогічних працівників, з приводу 

участі у тренінгах з метою підвищення кваліфікації. 

Повідомляємо Вас, що програма тренінгів курсів з підвищення 

кваліфікації розроблена Львівським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 

05.12.2018р. № 1016 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 04.04.2018р. № 237, від 27.02.2019р. № 130 « Про деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа». 

 Програма передбачає проведення тренінгових занять в окремі  вихідні 

дні.  По суті, це означає, що  педагогічні працівники, які проходять підвищення 

кваліфікації у формі таких тренінгів залучаються до роботи у вихідні дні.  

У зв’язку із залученням до роботи у вихідні дні, а також скерування у 

відрядження таких працівників, їм  повинні бути збережені гарантії, що 

передбачені законодавством. 

Згідно ст.71 КЗпП України залучення працівників до роботи у вихідні дні 

проводиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або 

уповноваженого ним органу (директора закладу). Одночасно, відповідно до                  

ст. 72 Кодексу законів про працю України, передбачено, що робота у вихідний 

день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку 

або у грошовій формі у подвійному розмірі.    

Згідно ст. 121 КЗпП  працівникам, які направляються у відрядження, 

виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до 

місця призначення і назад. Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 695 від 28 червня 1997 року передбачено, що за  вчителями  та  іншими  

працівниками освіти, які направляються на курси  до інститутів удосконалення 

вчителів, зберігається середня заробітна плата за  кожним  місцем роботи. 
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Просимо керівників органів управління освітою та керівників закладів 

освіти забезпечити виконання гарантій щодо працівників, які залучаються до 

роботи у вихідний день та, відповідно, забезпечити їм своєчасну оплату 

відрядних згідно чинного законодавства.  

 

 

Голова Львівської обласної 

організації профспілки працівників  

освіти і науки України                                                                    Марія Яцейко 

 

 


