Газета Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

№2(61)/ квітень 2017

Шановні спілчани!
		
Вітаємо вас
з Днем міжнародної
солідарності трудящих та 72 - річницею Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!
		
Першотравень - це свято миру і гідної праці, день єдності трудівників усього світу в
прагненні жити в демократичному суспільстві.
День Перемоги назавжди залишиться днем
нашого національного тріумфу, символом героїчного минулого, а мужність старшого покоління
завжди буде прикладом патріотизму для нащадків.
Щиро бажаємо всім здоров’я, миру і добробуту! Нехай ці чудові свята додадуть нам
оптимізму і, допоможуть осягнути глибину життєствердних ідеалів добра і справедливості!
З повагою президія Одеського обласного комітету
Профспілки працівників освіти і науки України!

Вітаємо з ювілеями
Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2107 році» від 22
грудня 2016 року №1807-VIII у травні 2017 року відзначатимуть 200 років з часу заснування державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» та комунальний заклад «Рішельєвський ліцей»

Флагман педагогічної освіти
півдня України
Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського пройшов складний
історичний шлях свого розвитку та
став визнаним в освітньому середовищі як в Україні, так і за кордоном.
Значні трудові досягнення його науково-педагогічного колективу суттєво збагатили вітчизняну науку та
освітню практику. Протягом останніх років університет стабільно знаходиться в когорті провідних вишів
серед педагогічних, спортивних і гуманітарних ВНЗ держави за різними
рейтингами, є безперечним лідером з
якості наукової продукції серед вказаної групи вишів за міжнародною
рейтинговою системою SCOPUS. Такі
визначні досягнення стали можливими завдяки ефективним реформам,
що дали змогу створити 15 інститутів
і факультетів, 16 спеціалізованих
інтернет-класів, 7 спеціалізованих
учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, 8
міжнародних науково-інформаційних центрів, 2 ліцеї, відділ інформаційних технологій, «Міжнародний
міжуніверситетський
консорціум
онлайн» із залученням провідних
університетів світу до впровадження інноваційних досягнень у систему підготовки майбутніх учителів.
Гордість університету – його визнані
педагоги-вчені, студенти та випускники, які зробили неоціненний внесок у розвиток національної освіти і
науки на світовому рівні, а саме: двічі
лауреат Державної премії, фундатор
нових напрямів у теорії фізики А. Ю.
Ків; лауреат Державної премії, фун-

датор теоретико-методичних основ сучасної
психологічної
науки
С. Л. Рубінштейн; лауреат Державної премії
Ф. Р. Гонтмахер; лауреат Державної премії у
галузі освіти, академік
А. М. Богуш; перший доктор педагогічних наук в Україні
Я. Б. Рєзнік; основоположник
експертної
психології,
професор
М. М. Ланге та засновники різних
наукових шкіл, що отримали світове
визнання – академіки Д. К. Третьяков,
А. М. Богуш, О. Я. Чебикін; члени-кореспонденти М. Г. Чеботарьов,
В. І. Войтко, Д. О. Свіриденко,
Р. Ю. Мартинова, О. П. Саннікова,
С. О. Скворцова та ін.; фундатор
професійної педагогіки, професор
Р. І. Хмелюк; знані діячі культури:
поети – В. А. Бершацький, А. Ш. Губерман, В. І. Іванович; письменники – С. І. Олійник, Є. С. Кравченко,
І. А. Луценко; народні художники – А. І. Лоза, П. А. Злочевський;
олімпійські чемпіони – М. Ніколаєва,
Г. Мондзолевський, Є. Лапінський,
В. Міхальчук, Я. Железняк, С. Петренко, Н. Олізаренко, О. Соколовська, Г. Авдієнко, В. Петренко,
М. Мільчев, Ю. Білоног, Д. Алєксеєв,
С. Димчук, Ю. Чебан, В. Ломаченко та ін.; Герої Радянського Союзу – В. С. Моргуненко, В. П. Мусін,
А. Я. Коваленко; Герой соціалістичної праці С. Цвігун; Герой України –
Б. Литвак; народний учитель –
М. Палтишев та понад 2000 заслужених діячів науки, культури, відмінників народної освіти та багато інших.
За трудові досягнення неодноразово відзначався державними, зарубіжними нагородами. У 2016 р.
був обраний «Університетом року» в
КНР серед 540 вишів різних країн за
прогресивну діяльність Інституту Конфуція. Університет є членом багатьох
міжнародних асоціацій і товариств,
співпрацює з майже 100 різними
міжнародними освітніми й науковими центрами; щороку реалізує
майже 40 міжнародних проектів.

Напередодні 200 - річчя
Рішельєвський ліцей був засноколективу ліцею сьогодні – один заваний у 1817 році, відновлений у
служений працівник освіти України,
1989 році як природничо-матема6 заслужених вчителiв України, 6
тичний загальноосвітній навчальний
кандидатів наук, 21 відмінник освіти
заклад при Одеському національУкраїни, 20 вчителів-методистів, 31
ному університеті ім. І.І.Мечникова.
вчитель вищої кваліфікаційної катеТоді ж був розроблений статут і нагорії, чимало викладачів, аспірантів
вчальний план ліцею, які визначили
та студентів Одеського національосновні напрямки його діяльності.
ного університету ім. І.І. МечникоСьогодні Рішельєвський ліцей, підпова, лауреати Всеукраїнських та обрядкований Департаменту освіти і наласних конкурсів “Вчитель року”.
уки Одеської обласної державної адЛіцей став своєрідним експериміністрації, навчає учнів 7-11 класів
ментальним майданчиком з пошуку і
міста Одеси та Одеської області за
розробки нових освітніх технолотакими профілями, як математика та
гій та методичних прийомів роботи
інформатика, фізика, хімія та біологія.
з обдарованими дітьми. Саме тут
Протягом двадцяти чотирьох
починалися вже добре відомі Турроків існування ліцей, очолюваний
ніри юних фізиків та хіміків, МіжнаОльгою Миколаївною Палладій,
родні фестивалі юних математиків
здобув репутацію одного із найі фізиків, відкриті фізико-матемабільш відомих та визнаних в Україні
тичні олімпіади Рішельєвського літа за її межами середніх навчальцею, інтелектуальний марафон для
них закладів природничо-матеучнів 5-6 класів та інші змагання.
матичного профілю. Cьогоднi цю
Колектив Рішельєвського лісправу продовжує директор лiцею
цею відзначений Срібною медалКолебошин Валерій Якович, впролю ВДНГ СРСР, авторськими свіваджуючи нові методи та форми,
доцтвами та дипломами одеських
при цьому не цураючись класичних
обласних “Ярмарків педагогічних
напрацювань в освіті, що дозволяє
ідей та технологій”, Почесним дидемократизувати процес навчання.
пломом Всеукраїнської виставки
Педагогічна майстерність на“Україна – крок до нового тисяших викладачів, творчий підхід до
чоліття”, відзнакою “Свята Софія”.

своєї роботи дозволяють поєднувати сучасну державну програму,
традиції вітчизняної високоякісної
класичної освіти та власні напрацювання. У складі педагогічного

Результатами систематичної роботи
педагогічного
колективу
є високі досягнення ліцеїстів на
олімпіадах та турнірах різного
рівня, високі результати із ЗНО.

Освітянський профспілковий вісник
VII пленум обкому Профспілки
30 березня 2017 року відбувся пленум обкому Профспілки на
якому були розлянуті питання:
- «Про роботу виборних органів територіальних організацій Профспілки
в умовах фінансової та адміністративної децентралізації, створення ОТГ»;
- «Про
виконання профспілкових бюджетів
Одеської обласної організації і обласного комітету Профспілки працівників освіти і
науки України за 2016 рік і про затвердження бюджетів на 2017 рік».
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В роботі пленуму взяв участь
заступник голови Федерації профспілок Одеської області Падалка О.В.
В обговоренні доповіді з першого питання виступили : Бульба В.О.,
голова Лиманської районної організації Профспілки; Максимович В.П.,
голова Великомихайлівської районної організації Профспілки; Гонтарєва
Т.М., голова Білгород–Дністровської
районної організації Профспілки; Миголь М.Т., заступник голови Біляївської районної організації Профспілки

Про роботу виборних органів територіальних організацій Профспілки в умовах фінансової та адміністративної децентралізації, створення ОТГ
Заслухавши
та обговоривши інформацію
«Про
роботу
виборних
органів
територіальних організацій Профспілки, в умовах фінансової та
адміністративної
децентралізації, створення ОТГ», пленум обкому Профспілки відзначає, що
процес децентралізації влади та
створення об’єднаних територіальних громад, який відбувається в
нашій державі,
має визначальний вплив на
освітню галузь.
Відбулася низка змін у законодавстві щодо рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму,
оплати праці працівників освіти.
Новацією 2017 року став новий
підхід до
фінансування закладів
освіти. Кошти освітньої субвенції
спрямовують винятково на оплату
праці з нарахуваннями педагогічних працівників лише загальноосвітніх
та професійно-технічних
навчальних закладів у частині здобуття загальної середньої освіти.
Залишатися осторонь процесів децентралізації профспілковим органам неможливо, потрібно вникати
в їх суть і вживати заходів щодо
недопущення
порушень трудових
прав працівників та втрат
чисельності
членів
Профспілки.
Відповідно до Закону України
«Про Державний бюджет України
на 2017 рік» Одеській області виділено освітню субвенцію в сумі 2
млрд. 832 млн.149 тис. гривень, що
складає 97,6 відсотка від потреби.
Додаткова потреба - 70681 тис.грн.
Загальна сума додаткової дотації,
виділеної із Державного бюджету на
заклади освіти, - 583501,1 тис. грн.
Місцевими радами на фінансування
ЗНЗ виділено 448730 тис.грн. Загалом забезпеченість складає 92%.
Додаткова потреба – 91470 тис. грн.
На утримання дошкільних закладів передбачено 602978 грн.,
що складає 94% від потреби. Додаткова потреба 37996 тис. грн..
Позашкільні заклади профінансовано на суму 103214 тис. грн., що
складає 95,7% від потреби. Додаткова потреба 4647 тис. грн..
Фінансування інших установ освіти
передбачено в сумі 131607 тис.
грн., що складає 98% від потреби.
Додаткова потреба 2643 тис. грн..
Відповідно до Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від
06.12.2016 № 1774-VIII у 2017
році триватиме робота обласних
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, спрямована
на створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом об’єднання малокомплектних
шкіл, зміни їх типу та ступеня, реорганізації тощо. У таких умовах
виборні профспілкові органи повинні займати принципову позицію щодо недопущення необґрун-

тованого скорочення працівників
та ліквідації навчальних закладів.
Окрім оптимізації мережі навчальних закладів, пріоритетом децентралізації повинно стати підвищення
престижу професії вчителя. Серед
позитивних змін – збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі та
заробітних плат учителів у середньому на 33% за рахунок підняття
педагогічних посад по тарифній сітці
на два розряди. Усім іншим педагогам підвищення тарифних розрядів
відбудеться з 1 вересня 2017 року.
Разом з тим Уряд надав право органам місцевого самоврядування
прискорити цей процес. Цим правом
скористалися в Подільському, Савранському районах, ОТГ м. Балти,
смт. Велика Михайлівка, 15 сільських
ДНЗ Білгород-Дністровського району, де підвищення відбулося з 1 січня,
у м. Южному – з 17 лютого, м. Білгороді-Дністровському - з 1 березня.
Разом з тим стрімке підвищення мінімальної заробітної плати призвело до
міжпосадового та міжкваліфікаційного порушення рівня оплати праці.
Майже в усіх районах та містах
до мінімальної заробітної плати
включаються доплати за виконання додаткових видів педагогічної роботи,
надбавки за
престижність праці, за вислугу років
тим педагогічним
працівникам,
у яких 8-11 тарифний розряд.
Виборні органи Профспілки здійснюють контроль за дотриманням законодавства про працю в умовах запровадження мінімальної заробітної
плати на рівні 3200 гривень та недостатності фінансового забезпечення.
Надзвичайно важливим питанням сьогодні є укладення колективних договорів і територіальних
угод відповідно до норм Галузевої та
обласної угод. Станом на 29 березня 2017 року підписано 22 угоди
між районними, міськими комітетами Профспілки та відповідними
відділами освіти в Арцизькому, Балтському. Березівському, Біляївському, Болградському, Іванівському,
Ізмаїльському, Кодимському, Лиманському, Окнянському, Подільському,
Любашівському, Овідіопольському,
Савранському, Роздільнянському, Тарутинському. Татарбунарському, Ширяївському районах; у містах Ізмаїлі,
Теплодарі, Чорноморську, Южному.
Наступним важливим кроком децентралізації в Україні є
створення об’єднаних територіальних громад. Відповідно до Закону
України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” в
Одеській області створено 11 ОТГ.
У підпорядкування громад відійшли 103 навчальні заклади, в тому
числі 57 загальноосвітніх,
39
дошкільних,
7 позашкільних.
Обласний, районні комітети Профспілки проводять роботу щодо
налагодження контактів з пред-

ставницькими органами ОТГ, зокрема, в питаннях формування мережі закладів освіти, збереження
функціонування в них первинних
профспілкових організацій, забезпечення трудових прав працівників у частині продовження дії
трудового договору працівників
закладів освіти при створенні ОТГ
та їхніх органів управління освітою.
Мережа навчальних закладів у процесі створення ОТГ на даний час
залишається стабільною, жоден навчальний заклад не було закрито,
але було понижено ступінь 4 ЗНЗ
Маразліївської ОТГ, які стали філіями, 2 ЗНЗ Великомихайлівської ОТГ.
Важливим завданням
сьогодення є розвиток соціального
партнерства між районними комітетами
Профспілки та органами управління освітою ОТГ. Станом на 29 березня 2017 року
територіальні угоди укладені лише
з
органами управління освітою
Балтської, Біляївської, Великомихайлівської
та Красносільської ОТГ.
Обкомом Профспілки, виборними органами організаційних ланок
Профспілки усіх рівнів вживаються
заходи, спрямовані для збереження
первинних організацій Профспілки
в умовах децентралізації і створення ОТГ, проводиться роз’яснювальна робота серед членів Профспілки,
надаються юридичні консультації
щодо їх трудових прав при переході
до складу ОТГ, функціонування первинних профспілкових організацій.
Пленум обкому Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію заступника голови обкому Профспілки Л.Т.Корнійчук «Про роботу виборних органів
територіальних організацій Профспілки в умовах фінансової та адміністративної децентралізації, створення ОТГ взяти до відома (додається).
2. Продовжити роботу над
виконанням
постанов
пленуму
ЦК Профспілки від 27.01.2016
року «Про роботу виборних органів організаційних ланок Профспілки в умовах фінансової та
адміністративної децентралізації»,
від 23.03.2017року «Про роботу
та завдання організаційних ланок
Профспілки з представництва, захисту та фінансового забезпечення
трудових і соціально-економічних
прав та інтересів членів Профспілки
в сучасних умовах»; постанов президії ЦК Профспілки від 22.03.2016
року “Про роботу виборних органів
організаційних ланок Профспілки в
умовах реалізації Закону України
“Про добровільне об’єднання територіальних громад ”, «Про імплементацію змін до Статуту Профспілки
працівників освіти і науки України в
умовах децентралізації влади, реформування освітньої галузі, змін
у
податковому
законодавстві».
3. Визнати позитивною робо-

ту організаційних ланок Балтської,
Білгород-Дністровської, Великомихайлівської, Котовської, Савранської районних, Білгород-Дністровської, Южненської міських організацій
Профспілки, за сприяння та ініціативи яких місцевими радами прийнято рішення про дострокове
підвищення на 2 тарифних розряди педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних навчальних
закладів та інших установ освіти.
Активізувати роботу в цьому напрямі
всім іншим організаційним ланкам
обласної організації Профспілки.
4. Звернутися до Кабінету
Міністрів України та комітетів Верховної Ради України з питань бюджету та науки і освіти з приводу необхідності виділення додаткових коштів
освітньої субвенції районним, міським, бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад Одеської області.
5.Виборним органам районних, міських, первинних організацій
Профспілки:
5.1. Вживати заходів для забезпечення оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти згідно із встановленими
законодавством України умовами
оплати праці; недопущення зменшення надбавок, доплат та премій;
дотримання міськими, районними,
селищними, сільськими радами зобов’язань за статтею 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в першочерговому порядку
потреби в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ.
5.2. Спільно з керівниками органів управління освітою, закладів та
установ освіти, забезпечити до 14
квітня 2017 року укладання угод,
колективних договорів відповідно до
положень Галузевої та обласної угод
на 2016-2020 роки, а також здійснювати заходи щодо їх виконання.
Використовувати
можливості колективно-договірного регулювання
на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів
Профспілки.
5.3. Налагоджувати співпрацю з органами місцевого самоврядування, новоствореними органами
управління освітою об’єднаних територіальних громад, відділами освіт
районних державних адміністрацій
та міських рад на принципах партнерства та соціального діалогу з
метою створення належних умов
роботи працівникам навчальних закладів та установ освіти, дотримання
трудових прав і соціально-економічних інтересів членів Профспілки.
Посилити увагу до питання проведення оптимізації мережі навчальних
закладів та недопущення закриття
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладівзадля
економії
бюджетних
коштів.
(продовження на стронці 3)
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Про роботу виборних органів територіальних організацій Профспілки в умовах фінансової та адміністративної децентралізації, створення ОТГ
5.4 Здійснювати громадський контроль за проведенням своєчасної та в
повному обсязі оплати праці працівників навчальних закладів та установ
та посилити його в умовах реалізації
Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», зокрема в частині формування штатних розписів навчальних
закладів, розподілу навчального навантаження та затвердження тарифікаційних списків тощо.
5.5. Забезпечити дотримання керівниками навчальних закладів
(роботодавцями) прав освітян відповідно до норм статей 36, 49-2,
49-4 Кодексу законів про працю
України та недопущення їх звільнення, погіршення умов праці під
час передачі навчальних закладів
у власність та управління об’єднаним територіальним громадам.
5.6.
Продовжити
роботу
щодо збереження цілісності та єдності організаційних ланок Профспілки з метою недопущення необґрунтованої ліквідації первинних
профспілкових організацій у процесі оптимізації мережі навчальних закладів, створення освітніх
округів, опорних закладів тощо.
5.7. Поширити практику укладення договорів між організаційними ланками Профспілки та органами управління освітою об’єднаних
територіальних громад про безготівкове перерахування членських
профспілкових внесків у порядку,
визначеному статтею 42 Закону
України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності».
5.8.Активізувати роботу щодо
створення та реєстрації організаційних ланок Профспілки в об’єднаних
територіальних громадах, опорних
закладах освітніх округів відповідно до норм та положень Статуту.
Вважати
пріоритетним
завданням
збереження
галузевого принципу побудови профспілок, що діють в об’єднаних
територіальних
громадах.
5.9. Забезпечити перейменування первинних, територіальних
організацій Профспілки відповідно
до вимог чинного законодавства та

Статуту Профспілки при зміні назви
населеного пункту, назви навчального закладу, установи освіти, в
тому числі в новоутворених об’єднаних територіальних громадах.
5.10. Проводити круглі столи,
семінари за участю керівників об’єднаних територіальних громад, органів управління освітою, навчальних
закладів, первинних профспілкових
організацій щодо забезпечення пріоритету збереження та розвитку установ, закладів освіти, їх фінансування.
6. Обласному, районним,
міським
комітетам
Профспілки:
6.1. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу в колективах навчальних закладів та
установ освіти, у засобах масової
інформації, забезпечити надання
дієвої правової допомоги організаційним ланкам та членам Профспілки
навчальних закладів, які передані в
управління об’єднаним територіальним громадам, з метою недопущення втручання в діяльність первинних
профспілкових організацій, створення інших, ніж це передбачено
Статутом Профспілки, первинних
профспілкових організацій у складі
об’єднаних територіальних громад.
6.2. Розширити висвітлення
діяльності профспілкових організацій
в умовах фінансової та адміністративної децентралізації, поширювати позитивний досвід соціального
діалогу між профспілковими організаціями та керівними органами
об’єднаних територіальних громад в
газеті «Освітянський профспілковий
вісник», на сайті обласної організації Профспілки, в мережі Facebook.
7. Обкому Профспілки продовжити співпрацю в межах компетенції з Департаментом освіти
і науки облдержадміністрації у
вирішенні питань, пов’язаних з реформуванням галузі в умовах децентралізації влади та створення
об’єднаних територіальних громад.

ПРАВОВИЙ ОРІЄНТИР
Роз’яснює юрисконсульт обкому Профспілки
Леонід МИХАЙЛОВ
Утримання із заробітної
плати працівника.
Останнім часом часто трапляються випадки, коли із заробітної плати працівника утримують
не лише податки і внески, а ще й,
наприклад, суми надміру виплачених відпускних, неправомірно
виплачену заробітну плату тощо.
У яких випадках законодавство дозволяє роботодавцю проводити утримання із зарплати працівника?
Це утримання:
1) у вигляді податків, зборів, внесків,
сплата яких здійснюється роботодавцем від імені та за рахунок працівника з виплачуваних йому доходів;
2) які проводяться з метою забезпечення виконання зобов’язань перед
третіми особами (наприклад, виплати за виконавчими документами);
3) для погашення заборгованості
підприємству, де вони працюють.
Вичерпний перелік підстав,
які дають право роботодавцю проводити утримання із зарплати для
погашення заборгованості працівника перед закладом, наведено в ч. 2 ст. 127 КЗпП України.
Це утримання:
а) для повернення авансу, виданого в рахунок зарплати; для повернення сум, зайво виплачених
внаслідок рахункових помилок;
для погашення невитраченого і
своєчасно не поверненого авансу,
виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості, якщо працівник не оспорює

підстав і розміру відрахування;
б) за невідпрацьовані дні відпустки в
разі звільнення працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він уже одержав відпустку;
в) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника закладу.
Зверніть увагу! Якщо роботодавець переплатив працівнику зарплату, то він має право утримати гроші на підставі відповідного наказу
(розпорядження), тільки за умови,
що це сталось внаслідок допущеної
рахункової помилки. Якщо ж помилка не рахункова, то суму переплати працівник може повернути виключно добровільно, бо відповідно до ст.
1215 Цивільного кодексу України не
підлягає поверненню безпідставно
отримана виплата, у тому числі зарплата, якщо її роботодавець провів
добровільно, за відсутності рахункової помилки з його боку і недобросовісності з боку працівника. Згоду
працівника на проведення утримань
бажано
зафіксувати
письмово.
У разі порушення законодавства
про оплату праці з боку роботодавця, працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення
належної йому заробітної плати
без обмеження будь-яким строком.
Для звернення роботодавця до
суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної
установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

Як зрозуміти, які помилки рахункові, а які ні? У цьому допоможе
розібратися схема

Голова обкому Профспілки		
		
Н.О. Дубовик

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
04.04.2017

№ 01-11-63
Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.
Шановний Володимире Борисовичу!

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2017 рік» Одеській області на фінансування заробітної плати педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів виділено освітню субвенцію
в сумі 2 832 148,5 тис. гривень, що складає 97,6 відсотка від потреби. Додаткова потреба - 70 681,9 тис.грн. Не вистачає коштів у 19 регіонах.
Недостатність обсягів освітньої субвенції, призводить до порушення
керівниками органів управління освітою трудових прав педагогічних працівників на гідну оплату праці, положень колективних договорів. Зокрема зменшують до 1 % розмір надбавки за престижність педагогічної праці; не оплачують роботу вчителів, які заміняють тимчасово відсутніх колег; не встановлюють
доплати за завідування кабінетами; не вистачає коштів на виплату педагогам
винагороди за сумлінну працю.
Просимо Вас, шановний Володимире Борисовичу, порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про виділення додаткових обсягів освітньої
субвенції для Одеської області згідно із заявленою потребою.
З повагою
Голова обласної організації Профспілки

Н.О.Дубовик

В ЄДНОСТІ - НАША СИЛА

Харківська обласна організація Профспілки звернулась до ЦК
Профспілки працівників освіти і науки України щодо ситуації, що склалась у результаті вибуху та пожежі
на військовій базі в місті Балаклії
Харківської області 23-26 березня
2017 року, під час
яких постраждали житло та майно
близько 100 членів
Профспілки, а 11
спілчан взагалі залишилися без житла. ЦК Профспілки
звернувся до обласних організацій з проханням
розглянутиможливість
надання
безповоротної
фінансової допомоги
Харківській
обласній
організації Профспілки
для надання допомоги членам Профспілки,
постра-

ждалим у результаті цього лиха.
Президія обкому Профспілки розглянула прохання ЦК Профспілки та
постановила надати безповоротну
фінансову допомогу Харківській
обласній організації Профспілки в
розмірі 10000 гривень.
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Освітянський профспілковий вісник
Вітаємо з високою
нагородою
Могоряна Георгія Кузьмича,
голову Саратської районної організації Профспілки з нагородженням
нагрудним знаком ЦК Профспілки
«Заслужений працівник Профспілки
працівників освіти і науки України»
та особистим ювілеєм .

Вітаємо з особистими ювілеями
Скрипніченка
Дмитра Михайловича, голову
первинної профспілкової організації
студентів Одеської національної
академії харчових
технологій

Кашульську
Ларису Вікторівну, голову
Котовської міської
організації Профспілки

Освітяни виборювали медалі на
спортивних майданчиках

АФІША БУДИНКУ ВЧЕНИХ
Травень
4 травня, 16.00 - Наукова секція психологів,
«Багатомiрна статистика
та особливостi її застосування у психологiчних
дослiдженнях».
5 травня - 14 травня,
16.00 - Виставка живопису викладача худграфу
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського
Наталії Пахомової- Власової «Я і мої учні» (Україна
- Китай).
6 травня, 14.00 - Клуб «Всіх муз», музична програма до Дня Перемоги
«Хто сказав, що треба кинути пісні на війні?»
7 травня, 15.00 - Клуб «Ліра», музичний вечір «Романc, романс, романс ...» у виконанні Лідії Клинової.
13 травня, 13.30 - Концерт, музична династія Стаховських: представляє народна артистка України, професор кафедри сольного співу
ОНМА ім. А.В. Нежданової, Стаховська Є.В.
15 травня - 30 травня - Виставка живопису викладача ОХУ ім.
М.Б. Грекова Олександра Логвина «Травневий настрій».
16 травня - 23 травня - Виставка живопису художника Олександра
Боднара «В піні морський міста ...»

26 березня 2017 року відбулася спортивна подія, яку, без перебільшення, чекала вся освітянська
спільнота Іванівщини - VIIІ районна
спартакіада серед працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів та установ освіти.
Цьогоріч до програми змагань
входило три види спорту: волейбол,
настільний теніс та шахи. За нагороди змагалися близько 100 спортсменів-аматорів у складі 14 команд.
Відкрили спартакіаду начальник відділу освіти та молодіжної політики
Іванівської
райдержадміністрації
Н.В.Ткаченко та голова райкому
Профспілки працівників освіти та науки України Т. І. Панасюк.
У турнірі з настільного тенісу серед жінок впевнену перемогу
здобула Г. П. Поліщук, вчителька Калинівської ЗОШ, яка вже кілька років
поспіль доводить свою першість та
вдало підтверджує її участю в обласній спартакіаді. Друге місце посіла
О.І. Ковалів, вчителька Знам’янської
ЗОШ, третє місце – А.М. Доудера, інженер господарчої групи відділу освіти та молодіжної політики.
Серед чоловіків перше місце посів
С.М.Романюк, учитель Іванівської
ЗОШ, друге місце – С.В.Гур’єв, учитель Богунівського НВК, третє місце –
С.А.Сич, учитель Северинівського
НВК.
Непростими виявилися змагання між шахістами. Проявляючи вміння
інтелектуального мислення, вони хід
за ходом, гра за грою розгадували
шахові головоломки. У результаті
трійку переможців серед жінок склали К.Ф.Русенко, вчителька Великобуялицької ЗОШ, Т.М. Ватан, вчителька
Петрівської ЗОШ №2, А.С. Богаченко, начальник господарчої групи
відділу освіти та молодіжної політики.

Серед чоловіків перше місце посів
М.Ю.Васильків, вчитель Бузинівської ЗОШ, друге – О. Г.Дубівка, вчитель Петрівської ЗОШ №2, І.С.Бабілов, кочегар Іванівської ЗОШ.
Найбільш напруженою була
боротьба з волейболу. Звання
фіналістів виборювали команди Богунівського НВК, Знам‘янської ЗОШ
та відділу освіти. Команда Знам‘янської ЗОШ не розчарувала своїх
уболівальників, здобувши блискучу перемогу, друге місце посіла команда відділу освіти та молодіжної
політики, третє – Богунівського НВК.
За результатами спартакіади найбільшу кількість призових
місць (три) завоювала команда відділу освіти та молодіжної
політики, два призових місця в активі спортсменів Іванівської ЗОШ,
Знам‘янської ЗОШ, Петрівської
ЗОШ №2 та Богунівського НВК.
За підсумками в усіх видах змагань перше місце завоювала команда
відділу освіти та молодіжної політики
Іванівської РДА, друге загальнокомандне місце дісталося спортсменам
Знам‘янської ЗОШ, третіми фінішували спортсмени Іванівської ЗОШ.
Церемонія нагородження переможців спартакіади традиційно була
урочистою та видовищною. Команди – призери в загальнокомандному
заліку були нагороджені кубками та
почесними дипломами, а призери в
окремих видах та в індивідуальному
заліку отримали дипломи та пам‘ятні медалі. VIIІ районна спартакіада засвідчила високу майстерність
освітян Іванівського району і стала
справжнім святом спорту і здоров‘я.
Голова Іванівської районної
організації Профспілки
Тетяна Панасюк

17 травня -31 травня - Збірна виставка живопису викладачів Одеської державної академії будівництва та архітектури.
22 травня, 16.30 - Науковий екологічний семінар «Таубманівські
читання», круглий стіл, присвячений Дню науки «Актуальні завдання
охорони навколишнього середовища на території Одеси».
23 травня, 17.00 - Наукова секція книги, 125 років з дня народження
Костянтина Паустовського «Одеса в щоденниках К. Паустовського».
26 травня, 17.00 - Наукова астрономічна секція, «Що відбувається у
Всесвіті?» - новини астрономії та космонавтики».
28 травня, 13.00 - Асоціація ветеранів культпросвітроботи, фестиваль
«ОСВІТЯНСЬКИЙ
ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК»
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