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За результатами розгляду Вашого звернення, зареєстрованого у 
Міністерстві освіти і науки України 17.05.2021 за № ЗПІ-Л-900/0-21 і 
оформленого як запит на отримання публічної інформації, щодо продовження дії 
строкового трудового договору з педагогічними працівниками, яким 
виплачується пенсія за віком, в межах компетенції інформуємо.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація -  це відображена та задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 
цим Законом.

Таким чином, суттєвою ознакою публічної інформації в розумінні Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» є її попередня фіксація. Тобто, 
даний Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не 
вимагає створення нової інформації.

Водночас, відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного 
суду України від 29 вересня 2016 року №10 визначальним для публічної 
інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях і знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації.

Отже, порядок розгляду Вашого запиту регулюється Законом України 
«Про звернення громадян», а не Законом України «Про доступ до публічної 
інформації».

Згідно із частиною другою статті 22 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» (далі -  Закон) педагогічні працівники державних і комунальних 
закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким 
виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що 
укладаються строком від одного до трьох років.
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Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону набрання чинності цим Законом стало підставою для 
припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками 
державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується 
пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про 
працю України. До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних 
закладів загальної середньої освіти зобов'язані були припинити безстрокові 
трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким 
виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових 
договорів строком на один рік. Після закінчення строку трудового договору з 
такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові 
договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 цього 
Закону». Закон не визначає кількість разів переукладення таких договорів.

Питання щодо укладення та припинення строкових трудових договорів 
регламентовано статтями 24 та 36 Кодексу законів про працю України.

Основні положення щодо змісту та порядку укладання строкового 
трудового договору визначені Положенням про порядок укладання контрактів 
при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170, та у типовій формі 
контракту з працівником, затвердженій наказом Мінпраці від 15 квітня 1994 року

Принагідно інформуємо, що у листах Міністерства від 08.04.2020 
№ 1/9-201 та від 15.05.2020 № 1/9-259 роз’яснено механізм переведення 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким виплачується 
пенсія за віком, з безстрокових трудових договорів на строкові.
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