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Свято Великодня дарує нам надію та впевненість у завтрашньому дні,
вселяє спокій у серцях, зміцнює віру та живить душу. Отож нехай ця радіс&
на подія утверджує наші переконання, що достойні терпіння нагороджу&
ються перемогою, а чесне життя увінчується славою.
Щиро бажаємо всім здоров’я, добробуту, любові, окриленого настрою
та непохитної віри в кращий завтрашній день! Нехай із великодніми дзвона&
ми прийдуть у ваші домівки мир та злагода, щастя та Боже благословення.

¹2(34)/êâ³òåíü 2013

Øàíîâí³ îñâ³òÿíè!
Â³òàºìî âàñ ç 1 Òðàâíÿ –
ñâÿòîì âåñíè, ìèðó ³ ïðàö³!
Сьогодні День міжнародної солідарності трудящих – свято єднання лю&
дей у відстоюванні своїх прав. Всіх нас єднає спільна мета – прагнення
побудувати розвинену демократичну державу, домогтися шановливого
ставлення до людини праці.
Нехай чудові травневі свята подарують усім бадьорий настрій та наснагу!

Ñåðäå÷íî â³òàºìî âñ³õ
ç Äíåì Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é
Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³!
В цей день ми згадуємо
подвиг наших ветеранів і до&
земно вклоняємося їм за їхній
патріотизм, відчайдушність,
виборене у важких боях мир&
не небо.
Шановні ветерани! Ви
завжди були і будете прикла&
дом для наслідування, джере&
лом патріотизму для май&
бутніх поколінь. Низький уклін вам за подвиги в роки війни, пам’ять про
які назавжди залишиться в серцях нащадків.
Сердечно бажаємо міцного здоров’я на довгі літа, мирного неба над
головою, щастя, злагоди вам і вашим родинам.
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Îô³ö³éíî

VIII ПЛЕНУМ ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ:
СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЗВІТУЮТЬ
ПРО ВИКОНАННЯ СВОЇХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
28 березня 2013 року відбувся VIII пленум обкому Профспілки, на
якому розглядалося питання «Про стан виконання Угоди між управ5
лінням освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та
Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки
України на 201152015 роки». В роботі пленуму взяли участь голова
Федерації профспілок Одеської області В’ячеслав Буратинський, за5
відувач юридичного відділу ЦК Профспілки працівників освіти і на5
уки України Сергій Курилкін та заступник начальника управління
освіти і науки Одеської облдержадміністрації Ірина Бернавська.
Голова обкому Профспілки Ніна
Дубовик доповіла про стан фінансу&
вання галузі на Одещині.
Про стан виконання Угоди між уп&
равлінням освіти і науки Одеської об&
ласної державної адміністрації та
Одеським обласним комітетом Проф&
спілки працівників освіти і науки Украї&
ни на 2011 – 2015 роки доповідали
заступник голови обкому Профспілки
Любов Корнійчук та заступник началь&
ника обласного управління освіти і на&
уки Ірина Бернавська.
Учасники пленуму відзначили, що
на рівні нашої області відбувається ефек&
тивний соціальний діалог з управлінням
освіти і науки Одеської обласної дер&
жавної адміністрації як із соціальним
партнером, спрямований на забезпе&
чення виконання положень обласної

Угоди, запобігання порушенням тру&
дових, соціально&економічних прав
освітян.
В інформаціях обкому Проф&
спілки, управління освіти і науки, у вис&
тупах в обговоренні значна увага при&
ділялася розвитку системи колективно&
договірних відносин, як основи ефектив&
ного функціонування засад соціально&
го партнерства; питанням зайнятості
працівників освіти і науки в умовах оп&
тимізації навчальних закладів; дотри&
манню державних гарантій та договір&
них норм у сфері оплати праці та сти&
пендіального забезпечення; створен&
ню безпечних умов праці та навчан&
ня, соціальному захисту працюючих у
шкідливих умовах праці.
(Продовження на 2 стор.)

04.04.2013

№ 01&25&84
Президенту України
Януковичу В.Ф.

Шановний Вікторе Федоровичу!
Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки Украї&
ни звертається до Вас у зв’язку з незабезпеченням прав працівників освіти і
науки на гідну оплату праці та достатній рівень життя.
Протягом багатьох років гарантії держави щодо оплати праці освітян, пе&
редбачені ст. 57 Закону України «Про освіту», не виконуються. Середня зарп&
лата в промисловості в січні 2013 року складала 3539 гривень, а середня став&
ка учителя 1 категорії з урахуванням останнього підвищення відповідно до по&
станови Кабінету Міністрів України від 27.03.2013р. №197 & лише 1678 грн.
Це всього 47 відсотків від законодавчо визначеного рівня. У вищій школі серед&
ня ставка доцента & 2914грн., що складає тільки 41 відсоток від подвійної
середньої зарплати по промисловості.
Держава практично щомісяця недоплачує педагогічним і науково&педагогі&
чним працівникам більше половини зарплати. Недостатній рівень заробітної пла&
ти не дає змоги їм забезпечити себе житлом та нормальною пенсією. Програми
доступного житла, ініційовані Вами, недоступні для працівників освіти через низь&
кий рівень заробітної плати. Середня пенсія учителя в розмірі 1100&1200 гри&
вень змушує учителів працювати після досягнення ними пенсійного віку.
Молодь не затримується в школі, тому що на зарплату в 1700&2000 грн.,
орендуючи при цьому житло, прожити неможливо.
Крім того, учитель повинен постійно підвищувати свій професійний рівень,
забезпечувати себе методичною літературою, навчальними посібниками тощо.
Ми розуміємо, що підняті проблеми, & це справа не одного дня і навіть не
одного року, але прикро те, що ніяких позитивних зрушень у їх вирішенні немає.
Тому сподіваємося на Ваше розуміння і підтримку позиції Профспілки праців&
ників освіти і науки України щодо соціально&економічного захисту освітян.
Ç ïîâàãîþ,
ãîëîâà îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
Í.Î. ÄÓÁÎÂÈÊ

Освітянський профспілковий вісник

2

VIII ПЛЕНУМ
ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ:
СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЗВІТУЮТЬ
ПРО ВИКОНАННЯ СВОЇХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
(Продовження. Початок на 1 стор.)
Особливо гостро стояло питання
фінансового забезпечення галузі осв&
іти області в 2013 році. Обком Проф&
спілки проаналізував інформацію, яка
надійшла з усіх регіонів області та ви&
щих навчальних закладів, щодо фінан&
сування. В 21 регіоні загальний обсяг
видатків в середньому складає 94
відсотки. У 19 районах і містах не за&
безпечена в повному обсязі заробітна
плата працівникам освіти. Фінансове
забезпечення вищих навчальних зак&
ладів із загального та спеціального
фондів державного бюджету складає
96,3% від потреби.

Підбиваючи підсумки виконан&
ня обласної Угоди, учасники плену&
му відзначили, що більшість поло&
жень виконується, але є ще й багато
проблем, які треба терміново вирішу&
вати, в першу чергу ті, що суттєво
впливають на рівень соціально&еко&
номічного захисту працівників, & це
питання зайнятості, оплати праці,
охорони праці.
Пленум обкому Профспілки прий&
няв постанову, згідно з якою було на&
правлено звернення Президенту Ук&
раїни В.Ф. Януковичу. Текст звернен&
ня наведений на 1 сторінці.

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ
з виступів на VIII пленумі обкому Профспілки
Сергій КУРИЛКІН, завідувач юридичного
відділу Центрального комітету Профспілки
працівників освіти і науки України:
& Я хотів би, щоб такий соціальний діалог, який
діє між обласним комітетом Профспілки та облас&
ним управлінням освіти, підтримувався й на район&
ному рівні та був максимально ефективним.
Сьогодні ми почули про те, що профспілки домо&
глися підвищення оплати праці працівників бюджет&
ної сфери. Спільними діями спілчан вдалося домог&
тися підвищення І тарифного розряду до 852 грн.
Буду об’єктивним: жодна профспілка, за винят&
ком освітянської, не діяла так активно на всіх рівнях
– і на вашому, обласному, і на республіканському.
Тому ми маємо так працювати й надалі.
В’ячеслав БУРАТИНСЬКИЙ, голова
Федерації профспілок Одеської області:
. Сегодняшний день начался для меня с пози
тивных новостей: я услышал, что Премьерминистр
Азаров заявил о том, что повышен уровень зара
ботной платы для работников бюджетной сферы.
Вопрос коллективных договоров регулируется
в целом хорошо; существуют отраслевые соглаше
ния между центральными комитетами профсоюзов
и соответствующими органами. У нас есть регио
нальное соглашение между облгосадминистраци
ей, областным объединением работодателей и Фе
дерацией профсоюзов области, в прошлый четверг
мы подводили итоги его выполнения в облгосадми
нистрации.
Но самым главным документом является кол
лективный договор между руководителем предприятия и профкомом. У вас в
отрасли охват коллективными договорами составляет 99,1 процента, в обла
сти  79 процентов.
Остается одной из самой серьезных проблема задолженности по заработ
ной плате. В общем сумма задолженности по области составляет порядка 16
миллионов гривен. К счастью, в вашей отрасли долгов нет благодаря тому, что
вы заняли активную позицию, в особенности тогда, когда шла речь о возмож
ной задержке заработной платы.
Перечисление средств на культурномассовую работу, охрану труда – это
серьезная проблема в вашей отрасли.
Проблем у нас очень много, но мне приятно видеть вас, желающих работать.
Олександр ЛУКІЯНИК,
голова профкому студентів Одеської на5
ціональної академії харчових технологій:
 В условиях постоянной нехватки денежных
средств в государственном бюджете только благо
даря постоянному контролю со стороны Централь
ного комитета Профсоюза работников образова
ния и науки Украины средства на выплату стипен
дий поступают в полном объеме. Но насторажива
ет ситуация с поступлением денежных средств на
поощрение студентов за успешную учебу, актив
ное участие в общественной, научной и спортив
ной работе. Согласно постановлению №887 объем
средств, направляемый на эти цели, должен быть не менее 10% от общего
стипендиального фонда. На самом же деле реальный объем средств на эти
цели намного ниже, и в последние годы имеет тенденцию к уменьшению.
И еще один вопрос – это Закон Украины «Про сприяння соціальному ста
новленню розвитку молоді», который гарантирует льготный проезд студенчес
кой молодежи в транспорте по территории Украины. На данный момент этот
вопрос решен только по городскому электротранспорту и железной дороге.
Проблема остается с автотранспортом.

Тетяна ПАНАСЮК, голова Іванівсько5
го райкому Профспілки, голова секції
освіти обкому Профспілки:
 Я хочу зупинитися на положеннях Угоди, які
ще не виконані, і на проблемах. Мене дивує по
зиція нашої держави, коли вона формує, декла
рує гарантії, але Кабінет Міністрів України для їх
виконання не передбачає ніякого фінансування.
Питання, яке ніяк не може вирішитися, – це
надання комунальних пільг за освітлення і опа
лення вчителям сільської місцевості, в тому числі
молодим спеціалістам, які приїжджають туди пра
цювати. На сьогоднішній день середня ставка молодого вчителя  1375 гривень. На
таку зарплату жити неможливо, а якщо ще й оплачувати комунальні послуги?
Валентина БУЛЬБА, голова Комінтерні5
вського райкому Профспілки:
 Виконання Угоди, незалежно від того, якого вона
рівня, можливе тільки тоді, коли є належне фінансове
підґрунтя.
Ми пам’ятаємо складну ситуацію в грудні 2012
року: мені здається, що тільки наш небайдужий проф
спілковий актив і обком Профспілки зуміли посприя
ти ситуації так, що питання було вирішено позитивно. Ми вчасно отримали заро
бітну плату, до речі, в нашому районі була виплачена грошова винагорода відпо
відно до ст.57 Закону України «Про освіту», вона невелика – 60 відсотків, але все
ж таки ми виплатили. Матеріальну допомогу згідно з постановою Кабінету Міністрів
№1298 в розмірі 60 відсотків отримав техперсонал.
У лютому в нашому районі були Дні обкому Профспілки. Я не покривлю ду
шею, якщо скажу, що трудові колективи гідно оцінили роботу обкому Профспілки
щодо захисту їх інтересів. І ось що цікаво: майже в усіх колективах пролунала
думка, що в усіх наших вимогах ми повинні бути єдині.

ЗАРПЛАТУ
БЮДЖЕТНИКАМ
ВСЕ5ТАКИ
ПІДВИЩЕНО
В результаті три5
валих переговорів
профспілок з Урядом
27 березня 2013 року
було прийнято по5
станову
Кабінету
Міністрів
України
щодо підвищення
оплати праці праців5
ників установ, зак5
ладів і організацій
окремих
галузей
бюджетної сфери.
Відповідно до
цього рішення Уряду
з 1 січня 2013 року
посадовий
оклад
працівника першого
тарифного розряду,
який є базовим для
розрахунку посадо5
вих окладів за Єди5
ною
тарифною
сіткою, встановлений
у розмірі 852 гривні.
Доводимо до відо5
ма працівників освіти
нові посадові оклади.
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Â Îäåñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
³ì. ².². Ìå÷íèêîâà çóñòð³ëèñÿ ïðîôàêòèâ³ñòè
З 29 березня по 1 квітня цього року в Одесь5
кому національному університеті імені І.І. Меч5
никова пройшла ІІ Міжнародна науково5прак5
тична конференція на тему: «Функціонування
профспілкових та громадських організацій у ви5
щих навчальних закладах: стан, проблеми, стра5
тегії розвитку та міжнародна співпраця». Орган5
ізаторами заходу виступили Профспілка праці5
вників освіти і науки України, Асоціація право5
захисних організаторів студентів України, Одесь5
кий обком Профспілки, профкоми працівників та
студентів, адміністрація Одеського національно5
го університету імені І.І. Мечникова.
Вперше Міжнародна науково&прак&
тична конференція була проведена на
базі ОНУ імені І.І. Мечникова в мину&
лому році. Проте в 2013 році захід на&
був масштабності: в конференції взяли
участь представники профспілкових
організацій не тільки студентів, а й пра&
цівників; відповідно, значно збільшила&
ся кількість учасників заходу – 127 осіб.
Всього в конференції взяли участь 44
вищих навчальних заклади, з них – 6

вони висловили сподівання, що ця конфе&
ренція сприятиме не тільки обміну досві&
дом, а й розробці ідей щодо вирішення
актуальних проблем вищої школи.
Надзвичайно цікавими були висту&
пи голови профкому працівників
Одеського національного економічно&
го університету Тетяни Корольової, го&
лови профкому Південноукраїнського
національного педагогічного універси&
тету імені К.Д. Ушинського Лева Моїсє&

закордонних: з Росії, Білорусі, При&
дністров’я. До заходу підключилися 28
українських вишів з 19 областей та Ав&
тономної Республіки Крим. Одещину
на конференції представляли 10 вищих
навчальних закладів.
Урочисте відкриття конференції
відбулося в новозбудованому корпусі
ОНУ імені І.І. Мечникова на Французь&
кому бульварі. Ректор ОНУ імені І.І.
Мечникова Ігор Коваль розповів про
історію та сьогодення університету,
співпрацю з профкомами працівників і
студентів та підкреслив, що зі студентсь&
ким профактивом університету справді
пощастило. З привітаннями до учас&
ників звернулися голова Федерації
профспілок Одеської області В’ячеслав
Буратинський, заступник голови Проф&
спілки працівників освіти і науки Украї&
ни Сергій Романюк, голова Одеської
обласної організації Профспілки Ніна
Дубовик, завідувач сектору вищої осв&
іти, науки, міжнародних відносин уп&
равління освіти і науки Одеської обл&
держадміністрації Юлія Журавльова,
віце&президент АПОСУ Володимир
Майданюк та інші. У своїх виступах

єва, голови профбюро Інституту мате&
матики, економіки і механіки ОНУ імені
І.І. Мечникова Михайла Борисова, го&
лови профкому Національного універ&
ситету «Львівська політехніка» Володи&
мира Гайдука, голови профкому Мико&
лаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського Віктора
Січка, голови профкому Сумського дер&
жавного університету Валентини Боро&

вик, заступника голови профкому Ко&
нотопського інституту Сумського дер&
жавного університету Сергія Осадчого.
Виступи учасників конференції були
надруковані у збірнику матеріалів кон&
ференції, до якого увійшли тези та статті
52 авторів. Його отримав кожний учас&
ник заходу. Лейтмотивом стали теми
соціального захисту студентів, співпраці
студентської профспілкової організації
з адміністрацією та студентським само&
врядуванням закладу, мотивації проф&
спілкового членства в молоді, участь
студентського профактиву в благо&
дійних акціях тощо.
В ході конференції відбулися засі&
дання тематичних секцій, тренінги. В
рамках секції викладачів було органі&
зовано «Світове кафе» & сучасна фор&
ма навчання, яка сприяє обміну досві&
дом та розробці корисних ідей. 30 бе&
резня в «Світовому кафе» дискутувала&
ся тема «Соціальний вимір модернізації
у сфері праці: як повинні діяти проф&
спілки?». Водночас студенти проходи&
ли тренінг з подолання конфліктних си&
туацій, який проводила Одеська облас&
на група медіації «Школа медіації та пе&
реговорів для молодіжних лідерів». 31
березня для студентів була проведена
презентація молодіжних програм ISIC
– студентської мультифункціональної
картки та TEACHER & Міжнародного по&
свідчення особи викладача, що підтвер&
джує його професійний статус та надає
низку пільг та знижок.
Незабутні спогади в учасників кон&
ференції залишило знайомство з

Одеським будинком вчених, де для них
був проведений урочистий прийом, а
також культурно&розважальна програ&
ма, в рамках якої організували і екскур&
сію Одесою, і морську екскурсію&про&
гулянку вздовж узбережжя. Гості міста
познайомилися з роботою Одеського
національного університету імені І.І.
Мечникова, побували в музеях, Астро&
номічній обсерваторії закладу.
По завершенні заходу всім пред&
ставникам організацій вищих навчаль&
них закладів, які брали участь в конфе&
ренції, в урочистій обстановці було вру&
чено дипломи.
Надзвичайно продуктивні й наси&
чені дні конференції, плідна співпраця
колег по Профспілці та живе спілкуван&
ня – все це було здійснено завдяки нео&
ціненній організаційній роботі, яку ви&
конали голова профкому студентів та
голова профкому працівників ОНУ
імені І.І. Мечникова Вадим Пєнов та
Ольга Вавілова. Всі учасники конфе&
ренції, а також заступник голови Проф&
спілки працівників освіти і науки Украї&
ни, президент АПОСУ Сергій Романюк
високо оцінили рівень заходу та висло&
вили сподівання, що результати спільної
роботи його учасників принесуть у май&
бутньому користь нашій спільній справі.
Ñëóæáà çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ²
Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè
³ íàóêè Óêðà¿íè

Вищі навчальні заклади Одещини – в числі кращих!
На початку березня поточного року в Києві відбулася IV міжна5
родна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013», що представила
960 навчальних закладів, наукових установ, методичних центрів,
регіональних і муніципальних органів управління освітою, видав5
ництв, фондів, підприємств, бізнес5структур з 27 регіонів України,
а також учасників з Чехії, Естонії, Польщі, Словаччини, Росії,
Франції, Австрії, Італії, Сполучених Штатів Америки.
В рамках виставки проводився
рейтинговий конкурс серед учас&
ників виставки – вищих навчальних
закладів ІІІ&ІV рівнів акредитації, в
якому взяли участь 63 вищі на&
вчальні заклади. В числі переможців
є й виші нашого регіону.

Гран5прі «Лідер вищої освіти
України» отримали:
& Одеський національний універси&
тет ім. І.І. Мечникова;
& Одеська державна академія буді&
вництва та архітектури.

Гран5прі в номінації «Лідер
наукової та науково5технічної
діяльності» удостоєні:
& Одеському державному екологіч&
ному університету;
&Південноукраїнському національ&
ному педагогічному університету ім.
К.Д. Ушинського.
Всі вищевказані заклади також удо&
стоєні сертифіката «Якість наукових
публікацій» за показником індекса
Гірша у Scopus (h&індекс).
Крім того, у число золотих ме&
далістів конкурсу потрапили:

& Одеська національна академія
харчових технологій;
& Одеська національна академія
зв’язку ім. О.С. Попова.
Щиро вітаємо переможців і
бажаємо всім процвітання, но5
вих наукових досягнень, успіш5
ної і плідної роботи!
Докладно про міжнародну
виставку можна дізнатися на
сайті www.vsosvita.com.ua

Освітянський профспілковий вісник
Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!
7 травня свій особистий
ювілей відзначає МОЇСЄЄВ
Лев Михайлович, голова
первинної профспілкової
організації Південноукраїнсько5
го національного педагогічного
університету ім. К.Д. Ушинського.
Педагогічний шлях довжиною більше 50
років, у якому була і вчительська праця, і ро&
бота в педагогічному інституті – від старшого
лаборанта до проректора. Сьогодні Лев Ми&
хайлович завідує кафедрою, а крім того, вже
17&й рік очолює первинну профспілкову
організацію університету. Користується пова&
гою та має неабиякий авторитет серед колег.
Л.М. Моїсеєв підтримує ефективний соціаль&
ний діалог з керівництвом університету, веде ак&
тивну наукову діяльність, його статті часто дру&
куються в спеціалізованих виданнях.
Лев Михайлович є членом президії обко&
му Профспілки, бере активну участь у роботі
секції вищої школи обкому Профспілки. На&
городжений нагрудним знаком Міністерства
освіти УРСР «Відмінник народної освіти
УРСР», нагрудним знаком ФПУ «Профспілко&
ва відзнака», Почесними грамотами ЦК та об&
кому Профспілки. Нещодавно до списку на&

Â³äáóëèñÿ
ïàðëàìåíòñüê³ ñëóõàííÿ
ç ïèòàíü îçäîðîâëåííÿ
òà â³äïî÷èíêó ä³òåé ³ ìîëîä³
Учасники парламентських слухань 3 квітня 2013 року
відзначили, що реалізація права дитини на оздоровлення та
відпочинок є одним із вагомих напрямків забезпечення все5
бічного розвитку дитини, її соціального захисту. В обгово5
ренні нагальних проблем оздоровлення взяло участь 29
представників Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Федерації профспілок України, керівники оздоров5
чих закладів та громадських організацій.

город профспілкового лідера додалася ще
одна – нагрудний знак ЦК Профспілки «Зас&
лужений працівник Профспілки працівників
освіти і науки України» із ступенем «Золота
відзнака».
Шановний Леве Михайловичу! Щиро
вітаємо Вас з ювілеєм. Бажаємо міцного
здоров’я та життєвої наснаги, професійних
успіхів та особистих творчих досягнень,
сімейного щастя, злагоди та добробуту в
Вашій оселі!
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè
³ íàóêè Óêðà¿íè

ДНІ ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ
НА ІЗМАЇЛЬЩИНІ
9512 квітня 2013 року проведені Дні обкому Профспілки в Ізмаїльській
міській та районній організаціях Профспілки. Такі заходи вже стали традиц5
ійними. Вони дають можливість обкому Профспілки поінформувати спілчан
про дії профспілкових органів вищого рівня щодо підвищення їхнього мате5
ріального забезпечення, а члени Профспілки мають нагоду почути відповіді
на хвилюючі їх запитання, отримати індивідуальні консультації.
9&12 квітня 2013 року проведені Дні
обкому Профспілки в Ізмаїльській міській
та районній організаціях Профспілки. Такі
заходи вже стали традиційними. Вони
дають можливість обкому Профспілки по&
інформувати спілчан про дії профспілко&
вих органів вищого рівня щодо підвищен&
ня їхнього матеріального забезпечення, а
члени Профспілки мають нагоду почути
відповіді на хвилюючі їх запитання, отри&
мати індивідуальні консультації.
Робоча група обкому Профспілки у
складі заступника голови обкому Корній&
чук Л.Т., правового інспектора Саєнко Т.І,
технічного інспектора праці Євдокімова
А.Ф., членів обкому Афанасьєвої Л.Н.,
Душакової Л.А., Козлова Ю.П. відвідали
11 первинних профспілкових організацій,
де провели зустрічі з працівниками осві&
ти. Під час зустрічей представники обко&
му звітували про свою роботу, інформу&
вали про зміни в чинному законодавстві,
спілчани, у свою чергу, порушували про&
блемні питання, які ще не вирішені, зок&
рема: встановлення доплат за завідуван&
ня кабінетами; введення додаткових штат&
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них одиниць в дошкільних та загально&
освітніх навчальних закладах згідно з но&
вими штатними нормативами тощо.
На особистому прийомі в працівників
виконавчого апарату побували 43 особи.
У рамках Днів обкому 11 квітня про&
ведено спільний семінар для профспілково&
го активу міської і районної організацій
Профспілки. У роботі семінару взяли участь
63 представники первинних профспілкових
організацій, а також заступник начальника
відділу освіти Ізмаїльської міської ради Вол&
канецька Ж.М., інженер з охорони праці Ко&
лесник О.І.
Під час навчання опрацьовані питан&
ня щодо повноважень профспілкових
органів у сфері трудового законодавства,
оплати і охорони праці. Також обговорю&
валися проблеми підвищення мотивації
членства у Профспілці, покращення інфор&
маційної роботи та інші.
Проблемні питання, які порушували
працівники навчальних закладів, обговорю&
валися на зустрічах представників обкому з
начальниками районного та міського відділів
освіти Т.Г. Якименко та О.О. Мурашовою.

Протягом оздоровчого сезону
2012 року в Україні функціонува&
ло 17973 дитячі заклади, з них &
784 заклади оздоровлення,
17189 закладів відпочинку,
відновлено функціонування 11
дитячих закладів оздоровлення.
На забезпечення оздоровчої кам&
панії 2012 року використано
близько 1,8 млрд. грн. з місцевих
бюджетів, позабюджетних коштів.
В цілому у 2012 році було оз&
доровлено та організовано відпо&
чинок більш ніж 2,8 млн. дітей, що
складає 68,9 % від загальної
кількості дітей шкільного віку в Ук&
раїні.
Разом з тим, в Україні за ос&
танні 5 років рівень захворюван&
ня серед дітей шкільного віку зріс
на 15 відсотків.
Учасники акцентували увагу
на питаннях, які терміново треба
вирішувати: стан матеріально &
технічної бази дитячих оздоров&
чих закладів у багатьох випадках
не відповідає сучасним вимогам,
що створює передумови і призво&
дить до припинення експлуатації
цих закладів; практично не
здійснюється будівництво нових і
відновлення функціонування зак&
ладів, що тривалий час не працю&
ють; існуючі дитячі оздоровчі зак&
лади потребують модернізації їх
матеріально&технічного стану,
удосконалення змісту і структури

освітньо & виховної діяльності з
урахуванням сучасних вимог.
Відсутні механізми державної
підтримки та економічного стиму&
лювання діяльності дитячих зак&
ладів оздоровлення та відпочинку
шляхом встановлення пільг із зем&
лекористування, оплати комуналь&
но & побутових послуг, сплати
місцевих податків і зборів, оформ&
лення правовстановлюючих доку&
ментів на земельні ділянки. Ці фак&
тори в свою чергу зумовлюють ви&
соку вартість путівок до дитячих
закладів оздоровлення та відпо&
чинку, яка в деяких регіонах у де&
кілька разів перевищує середньо&
статистичну вартість по Україні.
Міністр соціальної політики
Н.Ю. Королевська повідомила про
роботу щодо розробки Державної
цільової програми оздоровлення і
відпочинку дітей та розвитку мережі
дитячих закладів на період до
2017 року, підтримала пропозиції
щодо зменшення днів оздоровлен&
ня, диференціації норм харчуван&
ня у відповідності до віку дитини,
фізіологічних потреб тощо.
Сподіваємося, що реалізація
рекомендацій парламентських
слухань зробить оздоровчу кампа&
нію більш ефективною і якісною.
Òåòÿíà ÃÎÍÒÀÐªÂÀ,
ó÷àñíèê ñëóõàíü,
ãîëîâà Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêîãî ðàéêîìó Ïðîôñï³ëêè

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ
Òðàâåíü
8 травня, середа.
15.30 – Вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни.
16.00 & Виставка картин династії художників Михайлових
«Михайлівський сад».
12 травня, неділя. 15.00 & Клуб «Ліра». Концерт «Пісні на&
родів світу».
16526 травня & виставка кераміки Наталії Будурацької.
17 травня, п’ятниця. 15.00 & Урочисте зібрання з нагоди
Дня науки.
19 травня, неділя. 15.00 & Літературна вітальня. Літератур&
но&музичний вечір.
28 травня, вівторок. 17.00 & Обласна рада миру. Благо&
дійна акція «Великодні зустрічі & 2013». Олена Шаврук «Листи
про кохання».
29 травня, середа. 18.00 & Обласна рада миру. Благодійна
акція «Великодні зустрічі & 2013». Презентація книги Ольги Каш&
невої «Повість про життя та кохання».
30 травня, четвер. 17.00 & Благодійна акція «Великодні
зустрічі & 2013». «Зазирни в моє життя». Поетичний вечір заслу&
женого діяча мистецтв України Євгена Гіммельфарба.

«ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ
Â²ÑÍÈÊ»
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Çàñíîâíèê: Îäåñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïðîôñï³ëêè
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