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Шановна Ліліє Михайлівно! 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки звертається до  Вас з приводу 

ситуації, що склалася навколо санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних 

закладів  у зв’язку з набуттям чинності з 01.01.2015 Закону України  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду 

оплати праці». 

З прийняттям цього Закону фактично припинилось часткове фінансування 

санаторіїв-профілакторіїв ВНЗ за рахунок коштів Фонду соціального страхування, 

зокрема, фінансування видатків на оплату праці медичних працівників 

оздоровниць, харчування, лікування тощо. 

Загально визнаною світовою цінністю є індивідуальне та громадське 

здоров’я. Здоров’я молоді України розглядається як показник цивілізованості 

держави та є таким, що відображає соціально-економічне становище суспільства. 

Кожен громадянин України має гарантоване конституційне право на 

соціальне страхування. Для студентів це право реалізовується через можливість 

отримати соціальні послуги у вигляді пільгових путівок на оздоровлення без 

відриву від навчання у санаторіях-профілакторіях вищих навчальних закладів, які 

належать до лікувально-профілактичних закладів санаторно-курортного типу. 

На сьогоднішній день в колективах санаторіїв-профілакторіїв виникла 

надзвичайна соціальна напруга. Працівники оздоровниць, які в більшості своїй 

жінки,  можуть залишитися без роботи, без засобів до існування.  

В умовах фактичного припинення фінансування санаторіїв-профілакторіїв 

за рахунок Фонду соціального страхування з 1 січня 2015 року та відсутності 

власних коштів на ці цілі, керівники навчальних закладів  видають накази про 

ліквідацію санаторіїв та звільнення працівників вже в січні цього року без 

здійснення належних при цьому виплат. 

При цьому, грубо порушуються конституційні права працівників 

санаторіїв-профілакторіїв на захист працівників від незаконного звільнення, право 

їх на своєчасне одержання винагороди за працю. Роботодавці не додержуються 



вимог статті 49-2 Кодексу законів про працю України щодо обов’язкового 

персонального попередження працівників про майбутнє звільнення у зв’язку з 

ліквідацією не пізніше ніж за два місяці. 
На даний час в вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної 

освіти, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, 

функціонує 46 санаторіїв-профілакторіїв, потреба на утримання яких у 2015 році 

за рахунок Фонду соціального страхування становить  51,6  млн.грн., з них на 

оплату праці 31,6 млн.грн. В санаторіях-профілакторіях щорічно проходять 

оздоровлення  понад 34 тис. студентів,  на диспансерному обліку перебуває понад 

41 тис. студентів  та 2 тис. дітей-сиріт. В санаторіях-профілакторіях працює 

близько 1200 медичних працівників та обслуговуючого персоналу.  

Просимо Вас, шановна Ліліє Михайлівно, як голову Комітету Верховної 

Ради з питань науки і освіти, ініціювати питання щодо внесення відповідних змін 

до законодавства про державне соціальне страхування з метою відновлення 

фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів за рахунок 

Фонду соціального  страхування. 

 

  
З повагою 

 

Голова Профспілки                                             Г.Ф.Труханов 
 

 

 

 

 

 


