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Øàíîâí³ îñâ³òÿíêè!
Â³òàºìî âàñ ç³ ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ –
Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì!
Бажаємо вам щастя, миру та сімейної злагоди, весняного настрою й успіхів у добрих почи
наннях.
Хай на обличчях завжди сяють усмішки і чарують ніжним ароматом перші весняні квіти.
Будьте міцними в здоров’ї, натхненними в праці, успішними в дітях.
Нехай здійсняться найзаповітніші мрії та бажання, а кожний день приносить у ваші оселі
любов, тепло і радість.
Ç ïîâàãîþ,
Îäåñüêèé îáëàñíèé êîì³òåò Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

НІ  законопроекту №3474!
У зв’язку з поданням до Верховної Ради України законопроекту «Про
внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та га
рантії діяльності» (щодо діяльності студентських профспілок)» (реєстр.
№ 3474 від 13.11.2015р.) та на виконання постанови бюро президії ЦК Профспілки
від 08.02.2016 р. від №Бр&22 «Про ініціативу Харківської обласної організації Проф&
спілки щодо збору підписів студентів у рамках акції «Профспілки. Боротьба за Украї&
ну» в області проведено позачергове засідання президії Одеського обласного коміте&
ту Профспілки, на якому прийнято постанову про підтримку дій ЦК Профспілки прац&
івників освіти і науки України, спрямованих на недопущення прийняття вищезазначе&
ного законопроекту. Від імені Одеської обласної організації Профспілки працівників
освіти і науки України направлені відповідні листи Голові Верховної Ради, народним
депутатам України. В 7 профспілкових організаціях студентів вищих навчальних зак&
ладів проведені засідання профспілкових комітетів, на яких було обговорено законо&
проект №3474 та прийнято рішення направити листи народним депутатам України від
Одеської області про його відхилення.
Розпочато збір підписів студентів – членів Профспілки на підтримку акції «Проф&
спілки. Боротьба за Україну». Зважаючи на те, що в більшості вищих навчальних зак&
ладів канікулярний період закінчується 22 та 29 лютого поточного року, інформацій&
но&роз’яснювальна робота та збір підписів буде продовжуватись до п’ятого березня.

10.02.2016

№ 011134
Голові Верховної
Ради України
Гройсману В.Б.
Шановний Володимире Борисовичу!

Одеська обласна організація
Профспілки працівників освіти і науки
України, яка об’єднує у своїх рядах
більше 49 тисяч студентів & членів Проф&
спілки, висловлює занепокоєність з
приводу зареєстрованого у Верховній
Раді України законопроекту «Про вне&
сення змін до Закону України «Про про&
фесійні спілки, їх права та гарантії діяль&
ності» (щодо діяльності студентських
профспілок)» (реєстр. № 3474 від
13.11.2015.
Законопроектом пропо&
нується внести зміни в статтю 7 (член&
ство у профспілках) та статтю 36 (обо&
в’язки профспілок, їх об’єднань щодо
захисту прав та інтересів своїх членів)
Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності»,
Вважаємо, що норми законо&
проекту спрямовані на звуження обся&
гу існуючих прав осіб, які навчаються,
на участь у професійних спілках, обме&
ження прав і гарантій діяльності проф&
спілок, суперечать статтям 22, 36 Кон&
ституції України, Конвенції Міжнарод&
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ної організації праці № 87 «Про свободу асо&
ціацій та захист прав на організацію», Зако&
нам України «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності», «Про громадські орган&
ізації», «Про захист персональних даних» та
фактично є втручанням у самоврядну
діяльність студентських профспілкових орган&
ізацій.
Державна влада має утримуватися від
будь&якого втручання, що спроможне обмежи&
ти або перешкодити законному здійсненню
профспілкової діяльності.
За результатами обговорення зазначено&
го законопроекту учасниками ІІІ пленуму
Одеського обласного комітету Профспілки
одностайно прийнято рішення про його не&
прийнятність з огляду на наведене вище.
Враховуючи зазначене просимо Вас, ша&
новний Володимире Борисовичу, врахувати
позицію Одеської обласної організації Проф&
спілки та не допустити прийняття зазначеного
законопроекту.

Володимиру Гройсману
Голові Верховної Ради України
Київ, Україна
Відправлено електронною поштою: v.groysman@rada.gov.ua
Брюссель, 18 лютого 2016 року
Тема: Законопроект «Про внесення змін
до Закону України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності»
Шановний пане Гройсман!
Європейський комітет профспілок освіти (ЄКПО) є європейсь&
кою регіональною організацією Інтернаціоналу Освіти, глобаль&
ного об’єднання профспілок вчителів. ЄКПО представляє 132 проф&
спілки вчителів у Європі, а це понад 11 мільйонів учителів усіх рівнів
освіти (дошкільна, початкова, середня, вища і професійно&технічна
освіта) із 45 країн. ЄКПО є соціальним партнером у сфері освіти на
рівні ЄС та галузевою федерацією Європейської конфедерації проф&
спілок.
Цим листом ЄКПО та його членські організації рішуче підтриму&
ють вимогу Профспілки працівників освіти і науки України, що входить
до ЄКПО, відкласти офіційний розгляд у Верховній Раді України зако&
нопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» (реєстр. №3474 від
13.11.2015).
ЄКПО глибоко стурбований запропонованими поправками до
статті 7 (членство у профспілках) і статті 36 (обов’язки профспілок, їх
об’єднань щодо захисту прав та інтересів своїх членів) Закону Украї&
ни «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Пропоно&
вані зміни суперечать і ставлять під загрозу права і гарантії, передба&
чені в статтях 22, 36 Конституції України, Конвенції Міжнародної
організації праці № 87, а також в Законах України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про громадські об’єднання»
та «Про захист персональних даних». Якщо ці зміни будуть прийняті,
вони стануть втручанням у самоуправління профспілок, що, на нашу
думку, є серйозним порушенням демократичного розвитку в Україні.
Відповідно до погоджених стандартів МОП, уряди не мають права об&
межувати членство в профспілках або навіть вимагати схвалення їх
статутів.
Тому ЄКПО закликає Вас, пане Гройсман, як Голову Верховної Ради
України, та відповідний комітет Верховної Ради зібрати за столом пе&
реговорів зацікавлені сторони, а саме, представників профспілок, щоб
забезпечити прозорий та легітимний розгляд.
Ми також закликаємо уряд взятися за вирішення набагато важли&
віших питань для забезпечення стійкого демократичного та економіч&
ного розвитку країни, щоб гарантувати майбутнє України в Європі.
Ми будемо відстежувати розвиток ситуації і повністю підтримуємо
Профспілку працівників освіти і науки України в її справедливій бо&
ротьбі за соціальну відповідальність. У той же час, ЄКПО готовий
підтримати або взяти участь у консультаціях із нашою членською
організацією.

Ç ïîâàãîþ
ãîëîâà Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿
îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè
Í.Î.ÄÓÁÎÂÈÊ

Ç ïîâàãîþ
Ìàðò³í ÐÜÎÌÅÐ
ªâðîïåéñüêèé äèðåêòîð

25.02.2016, 12:25
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Íà ïîðÿäêó äåííîìó
– äåöåíòðàë³çàö³ÿ
27 січня цього року в м.Києві відбувся І пленум ЦК Профспілки пра
цівників освіти і науки України, присвячений надзвичайно актуаль
ному для усієї країни питанню – діяльності виборних органів органі
заційних ланок Профспілки в умовах фінансової та адміністративної
децентралізації.
«Актуальність основного питання, продиктована змінами в суспільнополітич
ному житті та змінами в законодавчій базі держави», – наголосив голова Проф&
спілки Георгій Труханов та зауважив, що в кожній первинній організації повинні
відбутися ґрунтовні обговорення та вивчення питання перерозподілу повноважень
та розуміння ролі й місця об’єднаних громад, адже зміни розпочнуться саме з них.
Обласний комітет Профспілки тримає на контролі питання діяльності тери&
торіальних організацій Профспілки в умовах створення об’єднаних територі&
альних громад в області. Видана брошура «До питання «Про роботу виборних

органів організаційних ланок Профспілки в умовах фінансової та адміністратив&
ної децентралізації (за матеріалами до І пленуму ЦК Профспілки)», яка направ&
лена у всі первинні профспілкові організації закладів освіти області.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПЛЕНУМ
ПОСТАНОВА
27.01.2016 м. Київ № Пл – І  3

Про роботу виборних органів організаційних ланок Профспілки
в умовах фінансової та адміністративної децентралізації
Пленум ЦК Профспілки працівників
освіти і науки України відзначає, що, не&
зважаючи на неодноразові акції проте&
сту профспілок, особливо впродовж груд&
ня 2015 року, та інші заходи, що вжива&
лися безпосередньо галузевою Проф&
спілкою, більшістю народних депутатів
України в порушення Регламенту робо&
ти Верховної Ради України і вимог Бюд&
жетного Кодексу України в ніч на 24 груд&
ня 2015 року прийнято антисоціальні За&
кони України «Про внесення змін до дея&
ких законодавчих актів України» № 911
та «Про Державний бюджет України на
2016 рік» № 928, який подано Кабіне&
том Міністрів України з недотриманням
домовленостей Сторін Генеральної Уго&
ди про регулювання основних принципів
і норм реалізації соціально&економічної
політики і трудових відносин в Україні на
2010 & 2012 роки. Прийнято також За&
кони України «Про внесення змін до По&
даткового кодексу України та деяких за&
конодавчих актів України щодо забезпе&
чення збалансованості бюджетних над&
ходжень у 2016 році» № 909 та «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу Ук&
раїни» від 24.12.2015 № 914.
Члени ЦК відзначають, що затверд&
жені в законі про Державний бюджет на
2016 рік обсяги видатків на освіту не відпо&
відають гарантованим статтею 61 Зако&
ну «Про освіту». Освітня субвенція місце&
вим бюджетам затверджена у сумі 44,8
млрд. гривень, що на 1,4 млрд. гривень
більше минулорічних обсягів. Видатки на
освіту безпосередньо в Державному бюд&
жеті в цілому по Україні без урахування
місцевих бюджетів затверджено в сумі
77,2 млрд. гривень, що складає 3,4% ВВП.
Освітню субвенцію з державного бюд&
жету розподілено між 793 місцевими бюд&
жетами, з яких 148 – міських, яким перед&
бачено її в обсязі 2660179,6 тисячі гри&
вень, 461 – районний, яким передбаче&
но її в обсязі 21365033,5 тисячі гривень,
24 & обласних бюджети, яким передбаче&
но її в обсязі 7119070,6 тисячі гривень,
та бюджет міста Києва з обсягом освітньої
субвенції 2219844,7 тисячі гривень. Ус&
тановлено, що у 2016 році міжбюджетні
відносини з державним бюджетом мають
також 159 об’єднаних територіальних
громад, що утворені відповідно до Зако&
ну України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» та перспективних
планів формування територій громад, у
яких 25 жовтня 2015 року відбулися перші
місцеві вибори. З них 21 & міська об’єдна&
на територіальна громада, 46 & селищних,
92 & сільських. Загальна сума освітньої
субвенції цим об’єднаним територіальним
громадам затверджена в обсязі
1615512,8 тисячі гривень.
Нерозподілений обсяг освітньої суб&
венції складає 2024180,7 тисячі гривень,

1-2016.p65

2

що становить більш, як 4,5 відсотка та не
відповідає вимогам статті 1032 Бюджет&
ного кодексу України.
З метою фінансової підтримки доб&
ровільного об’єднання територіальних
громад з Держбюджету виділено також
субвенцію в обсязі 1 млрд. гривень на
формування їхньої інфраструктури, го&
ловним розпорядником видатків якої є
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово&комунального
господарства України.
Розмір прожиткового мінімуму знач&
но нижчий від його фактичного розміру
та не враховує суми податку на доходи
фізичних осіб. Заниженою є мінімальна
заробітна плата, підвищення розміру
якої передбачається двічі на рік у серед&
ньому на 12%. Відсутня норма про ве&
личину посадового окладу працівника
першого тарифного розряду Єдиної та&
рифної сітки.
Не передано видатки на підготовку
робітничих кадрів у професійно&технічних
навчальних закладах з державного бюд&
жету місцевим бюджетам, які відповідно до
статті 27 Державного бюджету України
мав здійснити Кабінет Міністрів України до
1 січня 2016 року. Натомість, в порушен&
ня вимог Бюджетного кодексу України зо&
бов’язано Уряд забезпечити передачу цих
закладів з державної власності у комуналь&
ну, не передбачивши трансфертів у вигляді
субвенції місцевим бюджетам на підготов&
ку робітничих кадрів. Дано завдання мо&
дернізувати мережу професійно&технічних
навчальних закладів з урахуванням їх ук&
рупнення для підготовки робітничих кадрів
відповідно до потреб регіону та ринку
праці, вжити заходів для скорочення що&
річно чисельності працівників не більше
10%. Застережено про недопущення їх
закриття чи перепрофілювання впродовж
2016 & 2018 років.
У ручне управління Уряду передано
реалізацію положень Закону України
«Про вищу освіту» у повному обсязі та
деяких норм Законів України «Про осві&
ту», «Про загальну середню освіту»,
«Про позашкільну освіту», «Про дошк&
ільну освіту», «Про охорону дитинства»,
зокрема що стосуються розміру посадо&
вих окладів та ставок заробітної плати
педагогічних і науково&педагогічних пра&
цівників, оплати праці спеціалістів зак&
ладів освіти; встановлення доплат за клас&
не керівництво, перевірку зошитів, заві&
дування майстернями, навчальними каб&
інетами; норми навчального навантажен&
ня, наповнюваності класів та груп; стипен&
діального забезпечення та харчування
учнів професійно&технічних навчальних
закладів; безкоштовного харчування
учнів 1 & 4 класів тощо, виходячи з наяв&
них фінансових ресурсів державного і
місцевих бюджетів.

Законом «Про внесення змін до дея&
ких законодавчих актів України» № 911
внесено зміни до 30 Законів України, се&
ред яких 4 освітянські, якими звужено пра&
ва учасників навчально&виховного проце&
су. Змінами до Законів України «Про пен&
сійне забезпечення», «Про місцеве само&
врядування в Україні», «Про індексацію
грошових доходів населення», «Про дер&
жавну службу» підвищено пенсійний вік
для виходу на пенсію за вислугу років,
продовжено обмеження прав працюючих
пенсіонерів, підвищено поріг індексації до
103%, зменшено коло осіб на отриман&
ня соціальної стипендії тощо.
Доручено Кабінету Міністрів Украї&
ни розробити проекти законів з метою
реформування системи державного за&
мовлення на підготовку фахівців, перед&
бачити заходи для приведення показ&
ників державного замовлення у
відповідність з потребами економіки, роз&
ширити перелік платних послуг, забез&
печити перегляд типових штатів з метою
скорочення керівного, адміністративно&
го, господарсько&обслуговуючого персо&
налу не менше 10%.
Обласним, Київській міській державним
адміністраціям, органам місцевого само&
врядування поставлено завдання забезпе&
чити: скорочення працівників загально&
освітніх навчальних закладів (крім педаго&
гічних) щонайменше на 10%; затверджен&
ня регіональних планів створення освітніх
округів, об’єднання навчальних закладів,
закладів культури, інших бюджетних уста&
нов; оптимізацію мережі загальноосвітніх
навчальних закладів із скороченням їх
кількості на 5%; підвищення наповнюва&
ності класів, груп; реформування системи
закладів для дітей&сиріт та дітей, позбав&
лених батьківського піклування; перетво&
рення існуючих шкіл&інтернатів для дітей&
сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячі будинки або у загаль&
ноосвітні навчальні заклади.
Передбачено припинення з 1 верес&
ня 2016 року фінансування за рахунок
освітньої субвенції загальноосвітніх на&
вчальних закладів, крім закладів почат&
кової школи, кількість учнів у яких скла&
дає менше 25 осіб, що може призвести
до порушення прав громадян на здобут&
тя загальної середньої освіти, її дос&
тупність, самоусунення держави від
фінансового забезпечення її здобуття.
Пленум застерігає, що утворення спро&
можних об’єднаних територіальних гро&
мад може спричинити зміну мережі на&
вчальних закладів та установ освіти, ство&
рення нових органів управління освітою,
методику формування яких затверджено
постановою Уряду від 08.04.2015 № 214.
Зміна мережі освітніх установ призведе до
зміни структури організаційних ланок
Профспілки.
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Констатуємо, що позиція Міністерства
освіти і науки України стосовно органів
управління освітою при утворенні об&
’єднаних територіальних громад викла&
дена у листі від 30.12.2015 № 1/9&633 і
полягає у збереженні управлінської вер&
тикалі у виконанні освітніх повноважень
та завдань діючих та створюваних
органів управління освітою та забезпе&
чення діяльності методичної служби, що
стане центром реформування освіти.
Разом з тим зазначаємо, що Закон
України «Про співробітництво територі&
альних громад» від 17.06.2014 № 1508
передбачає співробітництво територіаль&
них громад на основі договорів про таке
співробітництво, що надає можливість
спільного фінансування установ та орган&
ізацій комунальної форми власності відпо&
відно до вимог Бюджетного кодексу Украї&
ни. Передбачається також державне сти&
мулювання співробітництва шляхом на&
дання субвенцій місцевим бюджетам
суб’єктів співробітництва у пріоритетних
сферах державної політики.
Відповідно до змін до Бюджетного
кодексу, внесених Законом України
«Про внесення змін до Бюджетного ко&
дексу України» від 24.12.2015 № 914
відповідні місцеві ради при затвердженні
місцевих бюджетів мають враховувати
обсяги освітньої субвенції, визначені у
законі про Державний бюджет України
на 2015 рік, оскільки закон про Держав&
ний бюджет України на 2016 рік не було
прийнято до 1 грудня минулого року.
Пленум відзначає, що під час бюд&
жетного процесу вдалося відстояти збе&
реження фінансування вищих навчаль&
них закладів І&ІІ рівнів акредитації з Дер&
жавного бюджету.
Законом про внесення змін до Подат&
кового кодексу України № 909 скасова&
но норму про сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціаль&
не страхування безпосередньо працівни&
ками, розмір якого складав 3,6%, та
зменшено до 22% розмір єдиного вне&
ску для юридичних осіб. Але збільшено
до 18% ставку податку на доходи фізич&
них осіб замість диференційованої став&
ки 15% та 17%.
Пленум Центрального коміте
ту Профспілки працівників осві
ти і науки України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Інформацію Заступника голови
Профспілки С.М.Романюка «Про робо&
ту виборних органів організаційних ла&
нок Профспілки з представництва та за&
хисту трудових прав працівників на&
вчальних закладів в умовах децентралі&
зації повноважень органів державної
влади та органів місцевого самовряду&
вання» взяти до відома.
(Продовження на стор. 3)
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2. Звернутися до парламентських
фракцій, блоків Верховної Ради України,
позафракційних народних депутатів Ук&
раїни, які не підтримували прийняття За&
конів України «Про внесення змін до де&
яких законодавчих актів України» від 24
грудня 2015 року № 911 та «Про Дер&
жавний бюджет України на 2016 рік» від
25 грудня 2015 року № 928, з пропо&
зиціями ініціювати подання до Конститу&
ційного Суду України про відповідність їх
норм Конституції України, а також до
народних депутатів України з приводу
неприпустимості прийняття законопро&
екту «Про внесення змін до Закону Ук&
раїни «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності» № 3474.
3. Визнати такими, що не можуть бути
підтримані, норми законопроекту «Про
освіту», реєстраційний № 3491, стосов&
но обсягів фінансового забезпечення
освітньої галузі, рівня оплати праці педа&
гогічних, науково&педагогічних праців&
ників та спеціалістів освіти, робочого часу
педагогічних працівників та їх сертифі&
кації, житлово&побутового забезпечення
сільських педагогів тощо, як такі, що зву&
жують права та гарантії працівників ос&
віти та не враховують позицію понад
650 тисяч освітян, засвідчену особисти&
ми підписами.
4. Виборним органам органі
заційних ланок Профспілки всіх
рівнів посилити роботу з відстоюван&
ня трудових прав та соціально&еконо&
мічних інтересів членів Профспілки в
сучасних умовах, забезпечивши конт&
роль за дотриманням норм законодав&
ства щодо своєчасної і в повному об&
сязі відповідно до чинних умов оплати
праці виплату заробітної плати праців&
никам навчальних закладів та установ
освіти, включаючи встановлення надба&
вок за вислугу років у законодавчо
встановлених розмірах та за пре&
стижність праці педагогічним працівни&
кам у максимальному граничному
розмірі 20% посадового окладу (став&

ки заробітної плати), здійснення доплат
за виконання всіх видів педагогічної
роботи, за шкідливі умови праці, за на&
укові ступені, вчені звання, підвищення
ставок заробітної плати, виплату вина&
городи за сумлінну працю, встановлен&
ня надбавок та доплат за рахунок
індексації заробітної плати, не допус&
каючи їх зменшення порівняно з груд&
нем 2015 року, тощо.
5. Виборним органам облас
них, Київської міської, районних,
районних в містах, об’єднаних
районнихміських, міських орган
ізаційних ланок Профспілки пра
цівників освіти і науки України:
5.1. Забезпечити моніторинг обсягів
освітньої субвенції впродовж 2015 та
2016 років, затверджених районним,
міським обласним бюджетам та бюдже&
там об’єднаних територіальних гро&
мад, та в разі необхідності вживати за&
ходів для внесення змін до відповідних
бюджетів з метою забезпечення вико&
нання вимог статті 77 Бюджетного ко&
дексу України щодо повної забезпече&
ності обсягами фонду оплати праці.
5.2. Врахувати, що залишки коштів
за освітньою субвенцією на кінець бюд&
жетного періоду зберігаються на рахун&
ках відповідних місцевих бюджетів і ви&
користовуються у наступному бюджет&
ному періоді з урахуванням цільового
призначення субвенції та на оновлен&
ня матеріально&технічної бази загаль&
ноосвітніх навчальних закладів.
5.3. Активізувати роботу щодо участі
у розробці перспективних планів форму&
вання територій громад з метою відоб&
раження у них інтересів освітянської
спільноти, а також забезпечити відповід&
ну роз’яснювальну та інформаційну ро&
боту серед спілчан відповідно до вимог
статутної діяльності Профспілки з питань,
пов’язаних з добровільним об’єднанням
територіальних громад, що утворюються
згідно з Законом України «Про добро&
вільне об’єднання територіальних громад
від 5 лютого 2015 року № 157&VIII».

5.4. Вживати заходів для недопущен&
ня невиправданого закриття загально&
освітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів та ліквідації мето&
дичних установ, звільнення педагогічних
та інших працівників в умовах добро&
вільного утворення об’єднаних терито&
ріальних громад, здійснювати їх пра&
вовий та соціально&економічний захист.
5.5. Взяти до уваги, що співробітниц&
тво територіальних громад, яке діє на
основі договорів про таке співробітницт&
во, врегульовано Законом України «Про
співробітництво територіальних громад»
від 17 червня 2014 року № 1508&VII та
передбачає можливість спільного фінан&
сування установ та організацій кому&
нальної форми власності, його стимулю&
вання державою шляхом надання суб&
венцій місцевим бюджетам, суб’єктам
співробітництва.
5.6. Забезпечити роботу у напрямку
збереження організаційних ланок Проф&
спілки, вживати заходів для недопущен&
ня необґрунтованої ліквідації первинних
профспілкових організацій навчальних
закладів, установ освіти при добро&
вільному утворенні об’єднаних терито&
ріальних громад.
5.7. Налагодити співпрацю зі ство&
реними органами управління освітою
об’єднаних територіальних громад на
принципах партнерства та соціального
діалогу з метою недопущення порушен&
ня прав членів Профспілки.
6. Первинним профспілковим
організаціям Профспілки праців
ників освіти і науки України забез&
печити перейменування первинної
профспілкової організації відповідно до
вимог чинного законодавства та Ста&
туту Профспілки при зміні назви на&
вчального закладу, установи освіти в
новоутворених об’єднаних територі&
альних громадах.
7. Президії ЦК Профспілки
працівників освіти і науки Ук
раїни:
7.1. Звернутися до Президента Ук&

раїни, Верхової Ради України, Коміте&
ту з питань науки і освіти, Кабінету
Міністрів України, Міністерства освіти і
науки України з приводу необхідності:
& фінансового забезпечення діяль&
ності професійно&технічних навчальних
закладів, що фінансуються з місцевих
бюджетів, у обсягах, необхідних для
оплати праці працівників відповідно до
чинного законодавства, матеріального
та стипендіального забезпечення учнів,
оплати за комунальні послуги та енер&
гоносії та недопущення руйнації систе&
ми професійно&технічної освіти;
& внесення змін до Державного бюд&
жету України на 2016 рік з метою спря&
мування обсягів нерозподіленої освіт&
ньої субвенції у сумі 2024180,7 тисячі
гривень районним, міським, обласним
бюджетам та бюджетам об’єднаних
територіальних громад.
7.2. Вживати заходів для підвищен&
ня розміру прожиткового мінімуму до
його фактичного розміру з урахуван&
ням суми податку на доходи фізичних
осіб, підвищення розміру мінімальної
заробітної плати та посадового окладу
працівника першого тарифного розря&
ду Єдиної тарифної сітки, скорочення
розриву між цими величинами.
7.3. Продовжити роботу з недопу&
щення звуження норм, що зачіпають тру&
дові та соціально&економічні права та
інтереси працівників освіти при прийнятті
нової редакції закону «Про освіту».
7.4. Забезпечити проведення нарад,
круглих столів, надання консультацій
профспілковому активу з питань функ&
ціонування первинних профспілкових
організацій в навчальних закладах,
розміщених на територіях новоутворе&
них об’єднаних територіальних громад.
8. Контроль за виконанням постано&
ви покласти на заступників голови Проф&
спілки відповідно до їх повноважень.
Ãîëîâà Ïðîôñï³ëêè
Ã.Ô.ÒÐÓÕÀÍÎÂ

Äðóæíà ñ³ì’ÿ çàêîõàíèõ ó òâîð÷³ñòü
Історія Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Дер
жавного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського» налічує 61 рік. За цей час колек
тив закладу досягнув чималих успіхів, випустив більше 33 тисяч
фахівців сектору легкої промисловості та сфери послуг, які внесли
вагомий внесок у розвиток народного господарства міста, області,
країни.
У навчальному закладі спочатку про&
водилась підготовка тільки фахівців з
професій для швейного виробництва.
Згодом з ініціативи директора ліцею Ша&
пошнікової Наталії Петрівни, яка очолює
навчальний заклад з 1996 року, в ліцеї
відкриті нові сучасні професії, які корис&
туються попитом на ринку праці: перу&
кар (перукар&модельєр), манікюрник,
педикюрник, вишивальник, агент з
організації туризму, черговий по повер&
ху (готелю, кемпінгу, пансіонату), опе&
ратор комп’ютерного набору, фото&
граф, офісний службовець (бухгалтерія),
квіткар, флорист.
На першому поверсі ліцею можна
побачити яскраві світлини – роботи
учнів, наповнені неповторним колори&
том нашого краю. Учні відточують свою
майстерність у фотомайстерні та фото&
лабораторії, відвідують майстер&класи
міжнародних експертів. Фотосесії
влаштовують і для всіх колекцій одягу,
авторами яких є учні та майстри вироб&
ничого навчання ліцею. Кожна така фо&
тосесія має свою ідею, свою історію, і
саме тому набуває художності, унікаль&
ності.
На базі ліцею функціонує навчаль&
ний центр інноваційних технологій
«Мійлан», який пропонує свої на&
вчальні послуги не тільки дітям та
підліткам, але й дорослим за різнома&
нітними напрямками: дизайн одягу, ма&
нікюр, педикюр, візаж, перукарське ми&
стецтво. Крім того, в «Мійлані» діють
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модельне агенство та арт&студія, де про&
ходять майстер&класи з різноманітних
модних видів рукоділля.
Навчальний заклад пишається тим,
що учнів навчають досвідчені професі&
онали – як представники вищих на&
вчальних закладів, так і визнані фахівці
професійних творчих об’єднань. Так
завдяки соціальному проекту від секції
«Інтеркуаффюр Україна» в цьому році
відбулося декілька майстер&класів з пе&
рукарського мистецтва для наших учнів
з соціально незахищених категорій.
Директор ліцею дотримується
європейського підходу в підготовці ви&
сококваліфікованих, конкурентоспро&
можних на ринку праці робітників.
Ліцей співпрацює з Фондом німець&
кої економіки з міжнародного співро&
бітництва з 2011 року. І ліцей має
позитивні результати: учні неодноразо&
во посідали призові місця на обласних
та всеукраїнських конкурсах професій&
ної майстерності. У 2013 році учениця
Олена Сорокіна посіла призове місце
у Всеукраїнському конкурсі фахової
майстерності серед учнів ПТНЗ з про&
фесії «кравець» та за свою майстерність
отримувала річну стипендію Президен&
та України. У минулому році учні ліцею
успішно виступили на міському
спортивному фестивалі Street Workout,
і одним із лідерів цього руху в м.Одесі є
учень 2 курсу Георгій Завадський –
учасник 7&го сезону шоу «Україна має
талант», дворазовий рекордсмен Ук&

раїни з утримання прапора. І це дале&
ко не все! Ліцей багатий на обдарова&
них, талановитих учнів.
З 1998 року в навчальному закладі
здійснюється професійна підготовка
учнів&інвалідів з вадами слуху. За цей
час більше 170 дітей з особливими по&
требами одержали високий рівень ква&
ліфікації робітничих професій і пра&
цевлаштовані на підприємствах міста та
області, з них 14 випускників продов&
жують навчання у вищих навчальних
закладах, 28 учнів – інвалідів одержа&
ли дипломи з відзнакою.
Не забуваємо й про патріотичне ви&
ховання. У минулому році до 71&ї
річниці визволення України від німець&
ко&фашистських загарбників учні пре&
зентували колекцію одягу «Душа» в
патріотичному дусі та відвідали воїнів
АТО, які знаходилися на лікуванні в
Одеському військовому госпіталі.
Для проведення інформаційно&ро&
з’яснювальної роботи ліцей викорис&
товує різноманітні канали: це сайт
www.nlicey.com.ua, спільноти в
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соціальних мережах Facebook та «ВКон&
такте», файлова система «Облако» на
Mail.ru, електронна бібліотека. Вже два
роки на базі ліцею функціонує Центр
профорієнтації та працевлаштування, у
якого є свій окремий сайт. Це єдиний у
регіоні в системі ПТНЗ центр, діяльність
якого спрямована на вирішення питань
проходження виробничої практики та
подальшого працевлаштування учнівсь&
кої молоді і випускників ліцею після за&
кінчення навчання за набутими профес&
іями, забезпечення їх зайнятості у
вільний від навчання час, сприяння роз&
витку молодіжних ініціатив у трудовій
сфері.
Одеський професійний ліцей техно&
логій та дизайну за період роботи здо&
був імідж високопрофесійного, іннова&
ційного навчального закладу, в якому
працюють творчі фахівці та навчають&
ся талановиті учні.
Ìàðèíà ÊÓÏÐ²É,
ãîëîâà ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿
îðãàí³çàö³¿ Îäåñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî
ë³öåþ òåõíîëîã³é òà äèçàéíó
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Â³âàò, æ³íêè!
До свята 8 Березня  Міжнародного жіночого дня

ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ
З МАТЕРІ, З УЧИТЕЛЕМ ВОНА
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Споконвіку більша частина учительських колек
тивів складається з жінок. Не винятком є Ларжансь
кий навчальновиховний комплекс Ізмаїльського
району.

Зліва направо: Кіліян Т.І., Мітакі Л.М.,
Паю Л.В., Макарова О.А., Рудакова С.А.
З 30 вчителів з року в рік під акомпанемент шкільних першове&
ресневих дзвінків переступають шкільний поріг 26 жінок, які що&
денно сіють у думках дітей добро, правду, милосердя, утверджу&
ють справедливість і плекають совість. Адже недаремно в народі
кажуть: людина починається з матері, з учителем вона продов&
жується.
Серед когорти освітян особливим ставленням до
своїх професійних обов’язків виділяється група вчителів.
Це Макарова О.А., Паю Л.В., Кіліян Т.І., Рудакова С.А.
та Мітакі Л.М. Ці педагоги – «художники» , які наповнюють сто&
рінки учнівських життєвих книг океаном знань. Завдяки старанням
і клопіткій праці вчителів, ці сторінки набувають неперевершеної
краси й досконалості.
МАКАРОВА Ольга Андріївна – вчитель за покликанням,
біолог за фахом, природолюб від Бога, еколог в душі, молода, енер&
гійна, талановита. Ці якості, помножені на клопітку щоденну пра&
цю, дають щедрі плоди на освітянській ниві. Її учні з року в рік ста&
ють переможцями районних і обласних конкурсів&захистів науко&
во&дослідницьких робіт учнів&членів МАН України. До того ж, Оль&
га Андріївна – людина з активною громадянською позицією. Не
дарма колектив школи декілька строків обирає її головою пер&
винної профспілкової організації.
РУДАКОВА Світлана Андріївна, вчитель історії за фахом
і просто людина широкої ерудиції, сучасна приваблива жінка. Кра&
са її розуму викликає захоплення, краса душі змушує поважати.
Зерна творчого розмаю педагог засіває у дитячі душі з уро&
ку в урок, від однієї епохи до іншої, від джерела до джерела, і, по&
стійно роздмухуючи у дитячих серцях співпереживання та співу&
часть у долі борців, навчає робити висновки, стимулює прагнення
висловити власну оцінку пережитого.
Багато сил, творчої енергії вчителька віддає роботі з обда&
рованими дітьми.
КІЛІЯН Тетяна Іллівна, вчитель початкових класів, учить
своїх вихованців так, що в їхніх душах бринять у відповідь струни
цікавості і ні на мить не засинає допитливість. Таке ставлення до
роботи спонукало педагога побувати в Австрії, вивчити досвід ав&
стрійських вчителів і з метою обміну досвідом прийняти австрійсь&
ких колег у стінах Ларжанського навчально&виховного комплексу.
Ненастанний пошук, постійний самоаналіз, критичний по&
гляд на зроблене, гостре відчуття новизни стали запорукою висо&
кого професіоналізму вчительки української мови та літератури
ПАЮ Любов Володимирівни. Недаремно її кандидатура ста&
ла ключовою під час визначення промоутера для роботи з дітьми з
особливими навчальними потребами за Міжнародним проектом
«INOVEST» по впровадженню інклюзивної освіти.
У народі кажуть: щасливий той, хто знайде свою дорогу
до храму. МІТАКІ Людмила Михайлівна щаслива, бо доля на&
городила її енергією діяльності, хистом учителя, високим професі&
оналізмом і порядністю. Вона знайшла свій шлях до храму освіти.
Недаремно вона очолила колектив дошкільного підрозділу закла&
ду. Адже її життя – невтомний пошук тих особливих ключів, що
відкривають дитячі душі.
У ці березневі дні бажаю всім жінкам&педагогам міцного
здоров’я, високого професіоналізму, щоб ваша любов і вічний не&
спокій не впали в пісний ґрунт, а проросли на благодатній ниві, що
невдовзі заколоситься добірним зерном.
ÀÐÅØÊ²Í Î.Ñ.,
äèðåêòîð Ëàðæàíñüêîãî ÍÂÊ ²çìà¿ëüñüêîãî ðàéîíó
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ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ ÌÃÓ - ËÓ×ØÈÉ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ
ÎÄÅÑÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 2015 ÃÎÄÀ
Студентка магистратуры Института
национального и международного пра
ва Международного гуманитарного уни
верситета, мастер спорта Украины меж
дународного класса по гребле на бай
дарках Анастасия ТОДОРОВА признана
лучшим спортсменом 2015 года по ито
гам традиционного опроса журналистов,
проведенного газетой «Время спорта».
Анастасия Тодорова набрала 35 очков, опе&
редив на 10 баллов чемпиона Европейских
Олимпийских игр по фехтованию на саблях Ан&
дрея Ягодку и чемпионку Европы по тяжелой ат&
летике Юлию Паратову.
Анастасия рассказывает, что ее кумир в
спорте, авторитет как человек и спортсмен – Ва&
силий Ломаченко, который живет в ее родном го&
роде Белгороде&Днестровском, и главная ее цель
– стремиться к таким же высотам, которых он
достиг.
2015 год был сложным для студентки, но вме&
сте с тем же продуктивным и ярким. «Это самый
запоминающийся год в моей карьере, & говорит
Анастасия. & Самым масштабным событием, бе
зусловно, стала Евроолимпиада, в которой мне
довелось принять участие. А после нее Президент
Украины П. Порошенко на специально организо
ванной встрече лично поздравил чемпионов и при
зеров Игр. Приятно было получить поздравления
от главы государства».

В наступившем году наша студентка ставит для
себя сложную цель в спорте: успешно пройти от&
бор в олимпийскую «байдарку&четверку», а в Рио&
де&Жанейро подняться на высшую ступень пьеде&
стала. И, конечно же, у Анастасии все получится,
потому что мы верим в ее успех!
Êîíñòàíòèí ÃÐÎÌÎÂÅÍÊÎ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà
ñîòðóäíèêîâ Ìåæäóíàðîäíîãî
ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà

Êîæåí øê³ëüíèé äåíü - ðàä³ñòü
ВІТКОВСЬКА Любов Василівна  вчитель анг
лійської та німецької мови Новоселівського НВК
«ЗОШ ІІІІ ст. дитячий садок» Великомихайлі
вського рну. Її педагогічний стаж  10 років.
Сама Любов Василівна розповідає: «…Часто ставлю
собі питання: «Чому я вчитель? Чому саме ця професія?»
Я не мріяла бути вчителем з дитинства, і, завершуючи на
вчання в школі, не знала куди вступати… Волею долі я ста
ла студенткою педагогічного університету, де почала зас
воювати ази омріяної іноземної мови…
...І ось я вчителька в рідній школі. Мені насправді по
щастило: мої вчителі стали колегами, і я була огорнута
турботою й увагою. Але найбільшою радістю і досягнен
ням стало зближення з дітьми, встановлення контакту і
взаєморозуміння, а значить і довіри. …Що може бути
ціннішим для вчителя?».
Любов Василівна & це дуже старанний та відповідаль&
ний педагог. Ретельно готується до кожного уроку, все в
неї розкладено по полицях. І результати хороші. Учні
люблять Любов Василівну, вони знають, що з нею можна
поводитися просто і відверто, як з другом.
Педагогічне кредо Любов Василівни & «Не можливо
досягти ні мистецтва, ні мудрості виховання, не вивчаючи їх».
Любов Василівна – керівник районного методично&
го об’єднання вчителів іноземної мови, переможець
районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року & 2016» в номінації «Англійська мова». Представ&

ляла район на обласному конкурсі і по&
сіла 4 місце в своїй номінації.
Активно бере участь у профспілко&
вому житті школи.
А ще Любов Василівна – чудова
жінка, мати, дружина, дочка і, просто
людина… з почуттями і мріями.
Âàëåíòèíà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×,
ãîëîâà Âåëèêîìèõàéî³âñüêî¿
ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè

ЖІНКА, ЯКА ВСТИГАЄ ВСЕ!
Валентина Афанасіївна НІКІРУЙ – викладач методики
музичного виховання і вокалу ВНКЗ «Білгород
Дністровське педагогічне училище», відмінник освіти Ук
раїни, заслужений працівник культури України.
Прекрасний педагог, мудрий наставник, талановита співачка, «буд&
жацький соловейко» (так поміж себе називають її аккерманці), чудо&
ва жінка – це все про нашу колегу Валентину Нікіруй. Не один десяток
років, фактично з самого дитинства, вона дарує свій прекрасний та&
лант співачки, свою любов до пісні людям. Звідки в одній людині стільки
любові до людей, до своєї Вітчизни, звідки стільки сил для педагогічної
та концертної діяльності?
Валентина Афанасіївна – лауреат обласного фестивалю&конкурсу
«Таланти твої, Україно», Всеукраїнського фестивалю національної куль&
тури під патронатом Президента України, міжнародних фестивалів&кон&
курсів. Переможець конкурсу «Жінка року» в номінації «Культура і ми&
стецтво», нагороджена Почесною відзнакою Одеської обласної державної адміністрації.
А ще вона встигає бути і люблячою дружиною, і турботливою донькою, мамою, бабусею.
Бажаємо Вам, дорога наша Валентино Афанасіївно, щоб ще довгі роки Ви випромінювали собою
світло любові, добра та пісні!
²âàí ÁÓØÍßÊ,
ãîëîâà ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ÂÍÊÇ
«Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêå ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå»
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МОНІТОРИНГ
ступеня виконання прийнятих законів, рішень виконавчої влади, положень колективних
договорів та досягнутих результатів у частині захисту трудових, соціальноекономічних
прав працівників вищих навчальних закладів Одеської області в 2015 році
З метою забезпечення соціальноекономічного за
хисту працівників вищих навчальних закладів обком
Профспілки, профспілкові комітети протягом 2015
року проводили моніторинг щодо виконання прий
нятих рішень виконавчої влади, положень колектив
них договорів у частині захисту трудових, соціально
економічних прав працівників вищих навчальних зак
ладів Одеського регіону.
На підставі підсумкових матеріалів, наданих в обком Профспілки,
здійснено порівняльний аналіз показників соціально&економічного
захисту працівників у 2015році з показниками 2014 року.
Проаналізувавши стан виконання чинного законодавства та
колективних договорів у частині захисту трудових, соціально&еко&
номічних прав працівників вищих навчальних закладів, обком
Профспілки відзначає, що він в основному залишився на рівні
2014 року, але окремі показники погіршились через недостатнє
фінансування вищих навчальних закладів.
Не забезпечено потреби надання державних соціальних га&
рантій і пільг педагогічним та науково&педагогічним працівникам
у розмірах, гарантованих чинним законодавством, зменшені роз&
міри доплат, надбавок та інших виплат або вони повністю скасо&
вані.
Протягом року заробітна плата виплачувалась вчасно, два
рази на місяць у терміни, передбачені колективними договорами.
Заробітну плату за період відпусток працівникам виплачували
одноразово до початку відпусток. У ВНКЗ «Білгород&Дністровське
педагогічне училище» & помісячно. Але існували затримки з вип&
латою допомоги на оздоровлення працівникам із спеціального
фонду в Одеському національному політехнічному університеті
та Національному університеті «Одеська юридична академія».
У 2015 році у зв’язку з різким зростанням цін і тарифів
проводилась індексація заробітної плати працівників у виз&
наченому законодавством розмірі вчасно і в повному обсязі. По&
рушення прав працівників на індексацію заробітної плати допу&
щено у ВНКЗ «Одеське педагогічне училище».
У всіх вищих навчальних закладах науково&педагогічним пра&
цівникам здійснювали обов’язкові доплати в граничних розмі&
рах. Виплачували надбавку за престижність праці в розмірі 20%
посадового окладу педагогічним працівникам в 13 закладах, в
Одеській національній академії харчових технологій & 5%.
Надбавки за високі досягнення в праці встановлювали в
розмірі до 50 відсотків посадового окладу науково&педагогіч&
ним, науковим та інженерно&технічним працівникам, кваліфіко&
ваним спеціалістам, провідним інженерам, іншим працівникам за
творчі досягнення, активну участь у навчально&науковій та ви&
ховній роботі, створення позитивного іміджу закладу.
Надбавки за виконання особливо важливої роботи
в розмірі до 50 відсотків науково&педагогічним, науковим, керів&
никам структурних підрозділів, інженерно&технічним працівникам
за розробку нових курсів, науково&методичних матеріалів, ви&
конання завдань за актуальними та важливими державними за&
мовленнями, цільовими науково&технічними програмами, впро&
вадження сучасних форм та методів. Надбавки за складність
і напруженість у роботі виплачували методистам, завідува&
чам лабораторій, бухгалтерам, економістам, інженерам, інспек&
торам відділів кадрів, навчально&допоміжному персоналу, іншим
працівникам в усіх вищих навчальних закладах.
Дещо погіршився стан виплати грошової винагороди
за сумлінну працю та зразкове виконання службових обо&
в’язків відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту»: в розмірі
посадового окладу отримали педагогічні працівники лише Одесь&
кого національного політехнічного університету, Одеського націо&
нального економічного університету, Національного університету
«Одеська юридична академія», Одеської державної академії тех&
нічного регулювання та якості. Не отримали грошову винагороду
педагогічні працівники в Одеській державній академії будівництва
та архітектури, Південноукраїнському національному педагогіч&
ному університеті, Міжнародному гуманітарному університеті.
Матеріальну допомогу на оздоровлення виплачува&
ли педагогічним працівникам в усіх закладах, за винятком Одесь&
кої державної академії будівництва та архітектури, Міжнарод&
ного гуманітарного університету.
Преміювання працівників здійснювали в 13 вищих навчаль&
них закладах, у тому числі допоміжному та обслуговуючому пер&
соналу. У розмірі посадового окладу всім працівникам виплатили
в Національному університеті «Одеська юридична академія». Не
забезпечено виплату премії в Міжнародному гуманітарному уні&
верситеті, ВНКЗ «Білгород&Дністровське педагогічне училище».
Право на підвищення кваліфікації у 2015 році реалі&
зували 915 науково&педагогічних, педагогічних працівників, що
складає 16,0% від загальної чисельності цих працівників. Пра&
цівникам, які проходили підвищення кваліфікації в навчальних
закладах України та за кордоном, компенсували всі витрати.
Грошова допомога при виході на пенсію в розмірі ше&
сти посадових окладів відповідно до статті 24 Закону України «Про
наукову і науково&технічну діяльність» виплачена 8 науковим та
науково&педагогічним працівникам в Одеському національному
університеті, Одеському національному політехнічному університеті,
Одеському національному економічному університеті, Одеській дер&
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жавній академії будівництва та архітектури, Півден&
ноукраїнському національному педагогічному уні&
верситеті. У Білгород&Дністровському педагогічно&
му училищі 2 працівникам надавалась допомога в
розмірі посадового окладу.
Житло не отримали працівники в жодному
вищому навчальному закладі.
Проведений аналіз даних моніторингу у 2015
році щодо витрат на покращення санітар
нопобутових і безпечних умов праці, ви
конання заходів з охорони праці, перед&
бачених у колективних договорах вищих на&
вчальних закладів, свідчить про збільшення цих
витрат. У 2015 році вони склали 48707,4 тис.
грн., а в 2014 році & 10221тис.грн.
Безкоштовне проведення медичних оглядів за&
безпечено тільки у восьми вищих навчальних зак&
ладах. Працівники Південноукраїнського націо&
нального педагогічного університету ім. К.Д. Ушинсь&
кого, Одеської державної академії будівництва та
архітектури, ВНКЗ «Білгород&Дністровське педаго&
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гічне училище» проходили медогляд за свої кошти.
Середній відсоток забезпечення праців
ників спецодягом, спецвзуттям, засобами
індивідуального захисту залишився на рівні 2014
року & 70% від потреби.
Нещасних випадків, пов’язаних з вироб
ництвом, не зареєстровано.
Відповідно до ст.44 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяль
ності» кошти в сумі 3997,2тис.грн. (проти
1861,4тис.грн. у 2014році) на культурнома
сову, фізкультурну і оздоровчу роботу були
перераховані первинним профспілковим організаці&
ям Одеського національного університету ім. І.І.Меч&
никова, Одеської національної академії харчових тех&
нологій, Національного університету «Одеська юридич&
на академія», Одеського національного економічного
університету, Південноукраїнського національного пе&
дагогічного університету, Ізмаїльського державного гу&
манітарного університету, ВНКЗ «Балтське педагогіч&
не училище».
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МОНІТОРИНГ
ступеня виконання прийнятих законів, рішень виконавчої влади, положень колективних
договорів і угод та досягнутих результатів у частині захисту трудових, соціальноекономічних
прав працівників освіти Одеської області в 2015 році
З метою забезпечення соціальноекономічного захисту працівників освіти обком, районні, міські комітети Профспілки протягом 2015
року проводили моніторинг щодо виконання прийнятих законів, рішень виконавчої влади, положень колективних договорів і угод та
досягнутих результатів у частині захисту трудових, соціальноекономічних прав працівників освіти Одеської області.
Станом на 1 січня 2016 року в зак&
ладах і установах освіти Одеської області
укладено 1156 колективних дого
ворів. Кількість охоплених працівників
& 45176, що складає 99,9 відсотка від
загальної кількості. Не охоплено колек&
тивними договорами 63 працівники. Ко&
лективні договори не укладені в устано&
вах і закладах освіти в м. Южному (ме&
тодичний кабінет, кількість працюючих –
5 осіб), Білгород&Дністровському районі
(2 малочисельних ДНЗ, загальна кількість
працюючих – 22 особи), Овідіопольсь&
кому районі (2 ДНЗ, загальна кількість
працюючих – 36 осіб).
На підставі підсумкових матері&
алів, наданих в обком Профспілки,
здійснено порівняльний аналіз показ&
ників соціально&економічного захисту
працівників у 2015 році з показниками
2014 року.
Аналіз свідчить, що в основному стан
виконання чинного законодавства та ко&
лективних договорів залишився на рівні
2014 року, але окремі показники по&
гіршились через недостатнє фінансуван&
ня навчальних закладів. Дефіцит коштів
у місцевих бюджетах для здійснення по&
вного розрахунку по заробітній платі
за 2015 рік станом на 8 вересня складав
133376 тис. грн. На підвищення заробіт&
ної плати з 1 вересня додатково виділено
з державного бюджету 93043 тис. грн.
освітньої субвенції, але дефіцит коштів у
сумі більше 40 мільйонів залишився. Це
призвело до зменшення розмірів доплат,
надбавок та інших виплат або до їх по&
вного скасування.
Обком Профспілки здійсню&
вав щомісячно моніторинг стану вип
лати заробітної плати. Протягом
року вона виплачувалась вчасно, двічі на
місяць у терміни, встановлені в колектив&
них договорах. Заробітну плату за пері&
од відпусток і допомогу на оздоровлен&
ня педагогічним працівникам виплачу&
вали одноразово до початку відпусток.
Ставки заробітної плати, посадові
оклади, в тому числі підвищені, встанов&
лювались відповідно до постанов Кабі&
нету Міністрів України.
У 2015 році суттєвою складо
вою заробітної плати працівників
стала її індексація у зв’язку з
різким зростанням цін і тарифів.
Індексація заробітної плати здійснюва&
лась у переважній більшості регіонів вчас&
но і в повному обсязі. Порушення прав
частини працівників на індексацію зарп&
лати допущено в Болградському,
Ізмаїльському, Фрунзівському, Ширяї&
вському районах.
У всіх регіонах педагогіч
ним працівникам здійснювали
обов’язкові доплати за окремі
види педагогічної діяльності, вип
лачували надбавки за вислугу
років. Не встановлювали доплати за за&
відування кабінетами в Березівському,
Болградському, Великомихайлівському,
Кодимському, Кілійському, Комінтерні&
вському, Любашівському, Тарутинському
районах.
Погіршився стан виплати
надбавки за престижність праці: в
розмірі 20 % збережена надбавка лише
в містах Білгороді&Дністровському,
Ізмаїлі, Іллічівську, Теплодарі, в Арцизь&
кому, Білгород&Дністровському, Київсько&
му, Фрунзівському, Ширяївському райо&
нах.
(Продовження на 7й стор.)
* & дані тільки по навчальних
закладах, де є організації Проф
спілки працівників освіти і науки
України

1-2016.p65

6

25.02.2016, 12:25

Освітянський профспілковий вісник

7
(Продовження. Початок на 6й стор.)
У 17 регіонах вона була зменшена
до 5&15%, у 8 встановлена в мізерному
розмірі 1&3 відсотки: Ананьївський (1),
Березівський(1), Кілійський(1), Кодимсь&
кий(1), Котовський(1), Савранський(1),
Роздільнянський (2), Тарутинський (3)
райони.
Стимулюючі виплати за ви
сокі досягнення в праці в порівнянні з
2014 роком запроваджені ще в 6 регіо&
нах і загалом здійснювались у 21 регіоні:
у містах Одесі, Іллічівську, Ізмаїлі, Білго&
роді&Дністровському, Котовську, Тепло&
дарі, Южному, Арцизькому, Болградсько&
му, Балтському, Березівському, Великоми&
хайлівському, Іванівському, Кілійському,
Комінтернівському, Котовському, Красно&
окнянському, Миколаївському, Розділь&
нянському, Саратському, Татарбунарсь&
кому районах. Кращим педагогічним
працівникам, які підготували переможців
олімпіад, конкурсів, Малої академії наук,
спортивних змагань, переможцям кон&
курсів «Учитель року», «Вихователь
року», «Класний керівник року», за підго&
товку до нового навчального року вип&
лачували премії та встановлювали над&
бавки до посадового окладу.
Надбавки за складність і
напруженість, за виконання особ
ливо важливої роботи в розмірі до
50 відсотків встановлювали керівникам
та їх заступникам, методистам район&
них, міських методкабінетів, керівникам
районних методоб’єднань, бухгалте&
рам, економістам, інженерам, секрета&
рям, водіям, іншим працівникам майже
в усіх регіонах, за винятком Ананьївсь&
кого, Іванівського, Ізмаїльського, Ко&
димського, Котовського, Любашівського,
Ренійського, Роздільнянського районів.
Матеріальну допомогу на
оздоровлення непедагогічним праці&
вникам виплачували в 20 регіонах, в тому
числі обслуговуючому персоналу & лише
в 15 регіонах. У розмірі посадового ок&
ладу & в містах Іллічівську, Южному, Бал&
тському Біляївському, Комінтернівському,
Овідіопольському, Савранському, Тару&
тинському, Фрунзівському, Ширяївському
районах.
Преміювання працівників
здійснювали в 24 регіонах, у тому числі об&
слуговуючого персоналу & лише в 17, а
також у навчальних закладах обласного
підпорядкування. Не забезпечено випла&

ту ні премій, ні матеріальної допомоги в
Арцизькому, Березівському, Кодимському,
Любашівському районах.
Додаткова оплата праці
за роботу в нічний час у підвище&
ному розмірі (40%), як це передбаче&
но Галузевою угодою, здійснювалась у
15 регіонах (13 у 2014р.), в 13 & у розмірі
35 % посадового окладу. Допущені
порушення в оплаті праці працівників,
які працюють у нічний час, в 6 районах:
Приморському, Арцизькому, Болградсь&
кому, Ширяївському, Великомихайлівсь&
кому, Тарутинському, де відповідна доп&
лата становила лише 20% &30%.
У Великомихайлівському,Татарбу&
нарському та частково Болградському рай&
онах декілька років поспіль залишається
невирішеним питання про надання праці&
вникам індивідуальних повідомлень про
розмір заробітної плати.
Дещо покращилась ситуація
з виплатою грошової винагороди
за сумлінну працю відповідно до
ст. 57 Закону України «Про осві
ту». Середній розмір винагороди по об&
ласті склав 42,5 відсотка посадового ок&
ладу проти 37 у 2014 році. У максималь&
ному розмірі (100% посадового окладу)
винагороду виплачено всім педагогічним
працівникам лише в м. Іллічівську. Від
50 до 100 – у містах Ізмаїлі, Теплодарі,
Южному, Ананьївському, Біляївському,
Болградському, Кілійському Комінтерні&
вському, Котовському, Миколаївському,
Овідіопольському, Тарутинському, Татар&
бунарському районах, майже в усіх на&
вчальних закладах обласного підпоряд&
кування.
У мінімальних розмірах (2&10%)
винагороду отримали педагоги в м.Білго&
роді&Дністровському, Балтському, Бере&
зівському, Білгород&Дністровському, Ко&
димському, Роздільнянському районах.
Право на підвищення кваліфі&
кації у 2015 році реалізували 4038 пе&
дагогічних працівників. У порівнянні з
2014 роком значно покращилась ситуа&
ція з виплатою відряджувальних. У на&
вчальних закладах усіх регіонів, крім Та&
рутинського, педагогічним працівникам,
які проходили підвищення кваліфікації,
компенсували витрати на проїзд, прожи&
вання та виплачували добові. Сума за&
боргованості з даних виплат зменшилась
у порівнянні з 2014 роком з 1068,2
тис.грн. до 153,25 тис. грн. і залишилась
у 4 регіонах: м. Теплодарі, Арцизькому,

Березівському, Кілійському районах. У Та&
рутинському районі та Теплодарському
професійному ліцеї допущено грубе по&
рушення прав педагогічних працівників на
отримання мінімальних державних га&
рантій, якими є компенсація витрат на
службові відрядження.
Кількість працівників, які мають
право на отримання житла, станом
на 1 січня 2016 року склала 645 осіб, в
тому числі 36 молодих спеціалістів. Жит&
ло отримали всього 12 працівників: в т.ч.
2 молодих спеціалісти; 2 & в м. Южному,
5 –у Березівському районі, 4 – в Овідіо&
польському, 1 в Роздільнянському. Служ&
бове житло отримали 7 працівників: в
м. Южному (2), Біляївському (1), Комі&
нтернівському (2), Овідіопольському
(2)районах. Пільгові кредити не отримав
жоден працівник.
У 2015 році знизився рівень
забезпечення регулярним підво
зом педагогічних працівників до
місця роботи з 84,3 відсотка до 80,2.
Не організовано зовсім підвіз у селах
Іллічівської міської ради, Білгород&
Дністровського, Ізмаїльського районів.
У 2015 році вступив у дію За&
кон України від 28.12.2014 № 76&VIII,
яким внесені зміни до ст. 57 Закону
«Про освіту» щодо надання пільг на без&
платне користування житлом з опален&
ням та освітленням надаються за умови,
якщо розмір середньомісячного сукупно&
го доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не пе&
ревищує величини доходу, який дає пра&
во на податкову соціальну пільгу у поряд&
ку, визначеному Кабінетом Міністрів Ук&
раїни. Таке право мали у 2015 році 1660
працівників, отримали 1107. Причини
неотримання пільг: працівники не пода&
вали документи, отримали субсидії.
Проведений аналіз даних моніторин&
гу у 2015 році з питань виконання заходів
з охорони праці, передбачених в угодах і
колдоговорах навчальних закладів,
свідчить про значне збільшення номіналь&
них витрат на покращення санітарно&по&
бутових і безпечних умов праці: загалом
у 2014 році ця цифра склала 41399,65
тис.грн., а в 2015 році – 93477,65 тис.грн.
Але з огляду на інфляційні процеси в країні
виконати такі важливі питання, як прове&
дення атестації робочих місць із шкідливи&
ми і важкими умовами праці, забезпечен&
ня працівників спецодягом і спецвзуттям,
проходження безкоштовних медоглядів

працівниками, введення в штатні розписи
спеціаліста з охорони праці згідно зі ст.15
Закону України «Про охорону праці» для
навчальних закладів, де працює 50 і
більше осіб, не стало можливим у бага&
тьох районах і містах.
Тільки у 8 районах області частково
атестовані робочі місця з важкими і
шкідливими умовами праці з використан&
ням спеціальних засобів лабораторій з
оцінки шкідливих умов праці.
У 23 районах атестація проведена
комісіями навчальних закладів без про&
ведення лабораторних досліджень сані&
тарно&гігієнічних факторів виробничого
середовища, важкості і напруженості
трудового процесу на робочому місці,
що не дає право надавати працівникам
доплати до основного окладу і додат&
кові відпустки.
Середній відсоток забезпечення пра&
цівників спецодягом і спецвзуттям зали&
шився на рівні 2014 р. – 45%.
Безкоштовний медичний огляд праці&
вників забезпечено в 27 районах, не за&
безпечено в Київському, Приморському,
Ананьївському, Березівському, Кілійсько&
му, Тарутинському районах, м. Теплодарі.
Кількість інженерів у відділах освіти і
навчальних закладах складає 61 одини&
цю. У м. Южному, Балтському, Болградсь&
кому, Роздільнянському, Київському рай&
онах призначені спеціалісти з охорони
праці в деяких навчальних закладах з
кількістю працівників більше 50 осіб, а в
Красноокнянському і Тарутинському рай&
онах їх немає навіть у відділі освіти.
У навчальних закладах зареєстро
вано 6 нещасних випадків, які відбу&
лись на виробництві, з них 2 зі смертель&
ними наслідками, один з яких був визна&
чений таким, що пов’язаний з виробниц&
твом. Кількість днів непрацездатності
склала 69 днів, що на 157 днів менше
ніж у 2014 році.
Кількість котелень, розташованих у
підвальних приміщеннях, зменшилась на
9 одиниць і складає 45.
Відповідно до ст. 44 Закону Украї&
ни «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності» кошти в сумі 221025
гривень були перераховані первинним
профспілковим організаціям лише Киї&
вського, Приморського, Біляївського,
Кілійського, Красноокнянського районів.
Çàñòóïíèê ãîëîâè
îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
Ë.Ò. ÊÎÐÍ²É×ÓÊ

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ
Роз’яснює юрисконсульт обкому Профспілки Леонід МИХАЙЛОВ

ÇÌ²ÍÈ Â ÏÅÍÑ²ÉÍÎÌÓ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍ² Ç 1 Ñ²×Íß 2016 ÐÎÊÓ
З 1 січня 2016 року вступив у дію
Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів Ук
раїни» №911VIII від 24.12.2015р.,
яким внесені зміни в Закон України
«Про пенсійне забезпечення».
Законом передбачається, що з 1 січня
2016 року для працівників освіти пенсії за
вислугу років призначатимуться не тільки
при наявності спеціального стажу роботи,
а й при досягненні встановленого віку.
До 1 січня 2016 року зазначені кате&
горії працівників за наявності необхідного
спеціального стажу роботи мали право на
призначення пенсій за вислугу років неза&
лежно від віку.
З 1 січня 2016 року відповідно до
п. «е» ст. 55 Закону України «Про пенсій&
не забезпечення» право на пенсію за вис&
лугу років мають:
працівники освіти після досягнення
55 років і за наявності спеціального стажу
роботи за переліком, що затверджується
у порядку, який визначається Кабінетом
Міністрів України, станом на 1 квітня 2015
& не менше 25 років та після цієї дати:
з 1 квітня 2015 року по 31 берез&
ня 2016 року & не менше 25 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 року по 31 березня
2017 року & не менше 26 років;
з 1 квітня 2017 року по 31 березня
2018 року & не менше 26 років 6 місяців;
з 1 квітня 2018 року по 31 березня
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2019 року & не менше 27 років;
з 1 квітня 2019 року по 31 березня
2020 року & не менше 27 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 року по 31 березня
2021 року & не менше 28 років;
з 1 квітня 2021 року по 31 березня
2022 року & не менше 28 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 року по 31 березня
2023 року & не менше 29 років;
з 1 квітня 2023 року по 31 березня
2024 року & не менше 29 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 року або після цієї
дати & не менше 30 років.
До досягнення віку, встановленого
абзацом першим цього пункту, право на
пенсію за вислугу років мають працівники
освіти:
які в період до 1 січня 2016 року мали
вислугу років на відповідних посадах не
менше тривалості, передбаченої абзаца&
ми першим та другим цього пункту;
1971 року народження і старші за на&
явності вислуги років на цих посадах, пе&
редбаченої абзацами другим & одинадця&
тим цього пункту, та після досягнення ними
такого віку:
50 років & які народилися з 1 січня 1966
року по 30 червня 1966 року;
50 років 6 місяців & які народилися з 1
липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;
51 рік & які народилися з 1 січня 1967
року по 30 червня 1967 року;
51 рік 6 місяців & які народилися з 1 лип&

ня 1967 року по 31 грудня 1967 року;
52 роки & які народилися з 1 січня 1968
року по 30 червня 1968 року;
52 роки 6 місяців & які народилися з 1
липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;
53 роки & які народилися з 1 січня 1969
року по 30 червня 1969 року;
53 роки 6 місяців & які народилися з 1
липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;
54 роки & які народилися з 1 січня 1970
року по 30 червня 1970 року;
54 роки 6 місяців & які народилися з 1
липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;
55 років & які народилися з 1 січня 1971
року»;
Таким чином для працівників освіти
(п. «е» статті 55 Закону України «Про пенс&
ійне забезпечення») пенсія за вислугу років
призначатиметься після досягнення 50 років
і поступово протягом наступних 10 років цей
вік підвищуватиметься до 55 років.
Звертаємо увагу на те, що зазначені
вище працівники, які мали спеціальний стаж
роботи тривалістю, яка була необхідна на
1 квітня 2015 року (25 років) чи на 1 січня
2016 року (25 р. 6 міс.), матимуть право
вийти на пенсію за вислугу років до досяг&
нення встановленого Законом віку, тобто
незалежно від віку.
Також продовжує утримуватися
військовий збір (1,5%) та оподатковувати&
ся (15%) суми пенсій, що перевищують три
мінімальні розміри заробітної плати – 4134
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грн. (1378 грн. х 3), (визначена з 1 січня
сума пенсії для оподаткування не перера&
ховується протягом поточного року).
Як у 2015, так і в 2016 році діятимуть об&
меження при виплаті пенсій працюючим пен&
сіонерам. Пенсія виплачується в розмірі 85%
призначеного розміру, але не менше 150%
прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність (з 1 січня не
менше 1611грн., з 1 травня – 1695грн., з 1
грудня – 1812 грн.).
Працюючі пенсіонери можуть і надалі
здійснювати перерахунок пенсії (частина
четверта статті 42 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування») через кожні два роки робо&
ти (з урахуванням не менш як 24 місяців
страхового стажу після призначення (попе&
реднього перерахунку) пенсії незалежно
від перерв у роботі).
Потрібно звернути увагу на те, що при
призначенні пенсій, починаючи з 1 січня
2016 року, для обчислення пенсій врахо&
вується заробіток працівника лише за да&
ними персоніфікованого обліку, тобто за
періоди страхового стажу з 1 липня 2000
року і до моменту виходу на пенсію. Заро&
біток особи за будь&які 60 календарних
місяців роботи у період до 1 липня 2000
року буде враховуватися при обчисленні
пенсій тільки в тому випадку, якщо страхо&
вий стаж, починаючи після 1 липня 2000
року, становить менше 60 місяців.

Освітянський профспілковий вісник
Â³òàºìî
ç þâ³ëåºì!
24 лютого свій особистий ювілей
відзначила КАСАП Ніна Володимирівна,
голова Іллічівської міської організації Проф
спілки.
Більше 20 років працює вона на проф&
спілковій ниві, але завжди повна енергії,
ідей та готова їх втілювати в життя. Як
профспілковому лідеру їй вдалося створи&
ти злагоджену команду активістів, нала&
годити ефективне соціальне партнерство.
Ніна Володимирівна нагороджена Почес&
ними грамотами обласного та Централь&
ного комітетів Профспілки, Федерації
профспілок України.
Шановна Ніно Володимирівно! Вітає&
мо Вас з ювілеєм та бажаємо міцного здо&
ров’я, довгих років життя, наснаги, сил та натхнення в роботі.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 березня свій особистий ювілей відзначає КУРАЧИХІНА
Наталя Володимирівна, голова
Савранської районної органі
зації Профспілки.
Сумлінна, цілеспрямована та ко&
мунікабельна, Наталя Володимирівна
за 15 років роботи в Профспілці зас&
лужила надійний авторитет як серед
своїх спілчан, так і серед колег з інших
регіонів Одещини. Свою нелегку
профспілкову працю вона поєднує з
роботою в районному методичному
кабінеті, але завдяки організованості
та працелюбності встигає все. За сум&
лінну роботу нагороджена Почесни&
ми грамотами ЦК і обкому Проф&
спілки.
Шановна Наталіє Володимирівно!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм та бажаємо добробуту, удачі в всіх по&
чинаннях, невичерпної енергії та здоров’я.
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ
áåðåçåíü
01 березня, вівторок. 16.00 – Відкриття виставки живопису
до Міжнародного жіночого дня «Подарунок для коханої».
05 березня, субота. 14.00 – Клуб усіх муз. «Музи кохання,
які надихали В.Маяковського, П.Чайковського, О.Блока, Н.Кузне&
цова».
06 березня, неділя. 14.00 – Концерт артистів Одеського
театру музичної комедії ім. М.Водяного «Посвята Жінці».
12 березня, субота.
12.00 – Наукова секція ІТОН. «Найновіша ботаніка – чи необ&
хідно вивчати рослини?», концерт «Для вас, Жінки!».
17.00 – Творчий вечір поета Сергія Куркіна «Час».
13 березня, неділя. 15.00 – Клуб «Ліра». Концерт «Роман&
тика романсу». Виконавець – Лідія Клінова.
22 березня, вівторок. 17.00 – Секція книги. Презентація
книги Галини Лазарєвої «Очевидець. Двадцятий вік».
24 березня, четвер. 17.00 – Концерт Сергія Школьника
«Іспанські наспіви».
27 березня, неділя. 14.00 – Асоціація ветеранів культурно&
просвітницької роботи. Теми: «Видатні жінки Одеси», «Наш зем&
ляк Утьосов».

«ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ
Â²ÑÍÈÊ»
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÎÄ ¹1295-176-Ð
Çàñíîâíèê: Îäåñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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Ç² ÑÏÎÐÒÎÌ - ÂÑÅ ÆÈÒÒß
В лютому Роздільнянська дитячоюнацька спортивна школа відзначи
ла свою 40у річницю. Привітати заклад прийшли його численні випускни
ки та високі гості: голова райдержадміністрації А.А. Карпенко, голова рай
онної ради Ф.В. Сігал, президент Федерації гандболу Одеської області, По
чесний громадянин Роздільної С.Р. Гриневецький, начальник Одеського об
ласного відділення Комітету фізичного виховання та спорту МОН України
А.І. Плєвако, начальник відділу освіти райдержадміністрації М.Д. Сухой
та інші.
Спортивна зала ДЮСШ, незважаючи
на свої величезні розміри, була вщент за&
повнена. Багато з численних випускників
школи, які були присутні в той день на уро&
чистостях, досягли чималих успіхів не тільки
на обласному та всеукраїнському, а й на
міжнародному
рівнях, представля&
ючи нашу країну на
спортивних змаган&
нях в Італії, Іспанії,
ОАЕ тощо. У стінах
ДЮСШ виховали
15 майстрів спорту
та 59 кандидатів у
майстри спорту,
172 чемпіони та
призери України і
більше тисячі чемпі&
онів Одеської об&
ласті.
Роздільнянська
дитячо&юнацька
спортивна школа
сьогодні – це спортивний комплекс із відре&
монтованими приміщеннями, де функціо&
нують сім відділень: гандболу, дзюдо, во&
лейболу, футболу, легкої атлетики, на&
стільного тенісу та греко&римської бороть&
би. Заняття з цих видів спорту ведуть ви&
сококваліфіковані тренери – майстри
спорту. Очолює навчальний заклад
відмінник народної освіти Володимир Ма&
карович Замітайло, який удостоєний близь&
ко сотні численних нагород, серед яких є й
Подяка Президента України. Він з гордістю
зазначає, що за весь час існування педаго&
гічний колектив закладу 20 разів ставав пе&
реможцем та призером обласних конкурсів

на кращу організацію спортивно&масової
роботи серед ДЮСШ Одещини.
Колектив школи із впевненістю дивиться
в майбутнє та будує нові плани, зокрема,
розвиток нових спортивних напрямів –
пляжного волейболу та підготовку веслу&

вальників на байдарках та каное.
На урочистому святкуванні 40&ї річниці
школи своїми музичними номерами гарний
настрій усім подарували творчі колективи
районного Палацу культури. Випускників та
вихованців нагородили ювілейною медал&
лю ДЮСШ, а їхнім батькам вручили почесні
грамоти за виховання дітей та постійну
підтримку закладу.
Ñëóæáà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
òà ÇÌ² Îäåñüêîãî îáêîìó
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè
³ íàóêè Óêðà¿íè

ДНІ ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ
В КИЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
В лютому цього року в рамках Днів обкому Профспілки в профспілко
вих організаціях навчальних закладів відбулися зустрічі представників
апарату обкому з трудовими колективами загальноосвітніх шкіл та
спеціальних шкіл  інтернатів Київського району м.Одеси.
Заступник голови обласної
організації Профспілки Любов
Корнійчук розповідала спілча&
нам про діяльність обласної
організації Профспілки, дії, спря&
мовані на захист соціально&еко&
номічних прав освітян, а, власне,
боротьбу за виплату надбавок,
проведення індексації заробітної
плати, надання пільг членам
Профспілки при оздоровленні.
Поінформувала Л.Корнійчук та&
кож і про роботу галузевої
Профспілки над проектом зако&
ну «Про освіту», зокрема збір
підписів освітян проти прийнят&
тя тої версії закону, яка б суттєво звузила
соціально&економічні гарантії працівників
освіти.
Юрисконсульт обкому Профспілки Ле&
онід Михайлов розповідав про зміни в пен&
сійному законодавстві, в тому числі про
пенсію за вислугою років.
Всі бажаючі могли індивідуально про&
консультуватися з питань, які їх хвилюють.
В основному спілчани цікавилися питання&
ми пенсійного забезпечення та трудового

законодавства.
На зустрічі працівники інтернату № 97
висловили прохання посприяти захисту ме&
режі інтернатних закладів в Одеській об&
ласті від ліквідації, оскільки, як показує прак&
тика, дітям з вадами розвитку найкомфор&
тніше навчатися в середовищі одноклас&
ників з такими ж особливими потребами.
Ñëóæáà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
òà ÇÌ² Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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