
Газета Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України ¹3(35)/òðàâåíü 2013

Щорічно 1 червня відзначається Міжнародний день за�
хисту дітей. Це не просто веселе свято для самих дітей, але
й нагадування суспільству про необхідність захищати пра�
ва дітей заради їх щасливого та безтурботного життя,
плідного навчання та подальшого становлення як зразко�
вих громадян України.

Наш головний освітянський обов’язок  � подбати про всебічний роз�
виток інтересів та здібностей підростаючого покоління, забезпечити
їм належний рівень виховання і вберегти від негативних впливів.

Прагнення створити дітям гідні умови для повноцінного розвитку
повинні знайти втілення в реальних діях. Адже діти � наше майбутнє,
а значить � майбутнє України.

Тож нехай вони ростуть здоровими, розумними й успішними, а ми,
дорослі, докладатимемо для цього максимум зусиль.
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Ірина – одна з кращих учениць шко�
ли. З початкових класів  вона бере
участь  у різноманітних олімпіадах та
конкурсах. Має здібності до  українсь�
кої мови та літератури та іноземних мов
(англійської та німецької). Переможець

Сьогодні  існує багато творчих кон�
курсів для учнівської молоді, де діти ма�
ють можливість продемонструвати власні
знання та здібності. Такі діти не залиша�
ються непоміченими. Вже який рік
поспіль талановитим дітям Одещини при�
значається стипендія голови обласної
державної адміністрації. Однією  із сти�
пендіатів 2013 року  в номінації «хореог�
рафічне мистецтво» стала  ЄРАШЕВИЧ
Ірина,  учениця 11 класу загальноосвіт�
ньої школи І�ІІІ ст.  смт. Іванівки  ім.
Б.Ф.Дерев’янка Іванівського району
Одеської області.

шкільних,
районних, обласних олімпіад із бага�
тьох предметів.

 Серед її досягнень:
 � І місце в ІІІ (обласному) етапі XII

Міжнародного конкурсу знавців украї�
нської мови імені Петра Яцика;

� ІІІ місце в ІІІ обласному етапі Все�
українських учнівських олімпіад з украї�
нської мови та літератури;

�  диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнсь�
кому інтерактивному історичному кон�
курсі «Лелека�2011» та диплом  І сту�
пеня у Всеукраїнській грі «Соняшник�
2012».

Ірина – різносторонньо розвинута
дівчина. Окрім навчання, вона зай�
мається музикою, співом, хореогра�
фією. Закінчила музичну школу по кла�
су фортепіано на високому рівні.

Є активною учасницею та солісткою
хореографічного колективу «Асорті»,
який є лауреатом районного та облас�
ного фестивалю�конкурсу «Чисті роси»,
срібною призеркою Міжнародного
конкурсу «Щасливі долоні» у номінації
«Хореографія», лауреатом районного
та обласного етапів Всеукраїнського
фестивалю�конкурсу «Чисті роси» в но�

мінації «Солісти�вокалісти».
Ірина  займає активну життєву і гро�

мадянську позицію. У своїй школі вона
була обрана президентом учнівського
об’єднання «Гармонія», старостою кла�
су. Четвертий  рік поспіль є членом
шкільної команди КВК, яка постійно
посідає І місце в районному чемпіонаті
команд КВК. Є учасницею агітбригади
«Молодь обирає здоров’я», екологіч�
ної агітбригади.

Своїми досягненнями Ірина  в
значній мірі завдячує своїй мамі, Пана�
сюк Тетяні Іларіонівні, яка доклала ба�
гато зусиль для розвитку таланту та
здібностей своє доньки.   Її життєве кре�
до:    «Те, що вкладається в дітей, вер�
тається сторицею».

Тож Ірина Єрашевич – яскравий
приклад, коли турбота і підтримка
рідних людей допомагає дітям досягти
успіхів у житті.
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Очолювати профспілкову
організацію – це не просто ро�
бота, а покликання. А ще – вип�
робування на обізнаність, пра�
вову освіченість, вміння вста�
новлювати корисні контакти,
екзамен на гнучкість характе�
ру та послідовність принци�
пам...

Безперечно, в обласній
організації Профспілки є такі
профспілкові лідери, діяльність
яких має стати прикладом для
наслідування. З метою підви�
щення ролі керівників проф�
спілкових організацій в осві�
тянському середовищі,  вияв�
лення й підтримки кращих
профспілкових працівників
різного рівня, виховання на їх
прикладі молодих профспілко�
вих кадрів, формування гро�
мадської  думки щодо прести�
жу роботи в профспілкових
органах обком Профспілки на
квітневому засіданні президії
прийняв рішення про прове�
дення обласного  конкурсу на
кращого профспілкового ліде�
ра первинної, територіальної
організації Профспілки.

(Продовження на 2 стор.)
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(Продовження. Початок на 1 стор.)

Підсумки цього конкурсу буде підби�
то в 2014 році, перед початком звітно�
виборчої кампанії в організаційних лан�
ках Профспілки працівників освіти і на�
уки України, і в подальшому  проводи�
тиметься один раз на 5 років.

Кращих з кращих буде виз�
начено за номінаціями:

� «кращий лідер первинної проф�
спілкової організації закладу освіти»;

  � «кращий лідер первинної проф�
спілкової організації працівників вищо�
го навчального закладу»;

 � «кращий лідер первинної проф�
спілкової організації студентів вищого
навчального закладу»;

� «кращий лідер територіальної

організації Профспілки».

Серед критеріїв оцінки номінантів –
їх трудовий стаж та зокрема стаж ро�
боти у виборних профспілкових орга�
нах; здійснення громадського контро�
лю за виконанням роботодавцем зако�
нодавства про працю та охорону праці;
організація і проведення культурно�
масових, спортивних заходів, оздоров�
лення членів Профспілки та їх дітей;
організаторська робота з ветеранами
праці, молоддю; наявність публікацій у
періодичній пресі; дані про нагороди, в
тому числі й профспілкові тощо.

На конкурс подаються проф�
спілковим комітетом закладу ос�
віти до міського, районного ком�
ітету Профспілки до 1 жовтня

2013  року такі матеріали: витяг із
протоколу засідання профкому про
участь у конкурсі, оціночну характери�
стику відповідно до критеріїв, наочні
матеріали (перспективні плани, мето�
дичні розробки, статті, фото� та відео�
матеріали, буклети тощо).

Районні, міські комітети  розглядають
кандидатури претендентів на участь в
обласному конкурсі, обирають  одного
кращого лідера і направляють його ма�
теріали в журі обласного конкурсу до
1 лютого 2014 року.

Профспілкові комітети вищих на�
вчальних закладів, територіальні ком�
ітети Профспілки, які виявили бажання
взяти участь у конкурсі, подають у журі
обласного конкурсу до 1 лютого 2014
року матеріали на профспілкового

лідера.
Підсумки конкурсу будуть розглянуті

на засіданні президії обкому Проф�
спілки в лютому 2014 року.

Урочисте нагородження переможців
конкурсу із врученням дипломів, грошо�
вих премій та призів відбудеться напе�
редодні свята Міжнародного дня со�
лідарності трудящих.

Шановні колеги! Ми з нетерпін�
ням чекаємо ваших матеріалів про
профспілкових лідерів –керівників
профспілкових організацій закладів
освіти, вищих навчальних закладів, а
також голів територіальних організацій
Профспілки. Кращі матеріали будуть
опубліковані на сторінках «Освітянсь�
кого профспілкового вісника».

З Н А Й О М Т Е С Я :  К Р А Щ І  П Р О Ф С П І Л К О В І  Л І Д Е Р ИЗ Н А Й О М Т Е С Я :  К Р А Щ І  П Р О Ф С П І Л К О В І  Л І Д Е Р ИЗ Н А Й О М Т Е С Я :  К Р А Щ І  П Р О Ф С П І Л К О В І  Л І Д Е Р ИЗ Н А Й О М Т Е С Я :  К Р А Щ І  П Р О Ф С П І Л К О В І  Л І Д Е Р ИЗ Н А Й О М Т Е С Я :  К Р А Щ І  П Р О Ф С П І Л К О В І  Л І Д Е Р И

Вадим ПЄНОВ очолює найчисельнішу
студентську первинку області � первин�
ну профспілкову організацію студентів
Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова  третій рік. За цей
час у первинці відбулося багато пози�
тивних змін, реалізувалося чимало яск�
равих заходів, ініціатором яких висту�
пив голова профкому.

Головним чинником успіху молодого проф�
лідера був його профспілковий досвід: присту�
пивши до виконання непростої роботи – стояти
на захисті прав студентів та аспіратів, Вадим вже
мав 7�річний стаж профспілкової роботи і був
нагороджений Почесною грамотою обкому
Профспілки. Приступивши до своєї роботи, він
відразу проявив комунікабельність та диплома�
тичність, налагодив співпрацю з профкомом
працівників університету та посприяв довгоочі�
куваному підписанню Угоди між адміністрацією
і профкомом студентів та аспірантів ОНУ. Вже
скоро колеги  як по університету, так і по об�
ласній організації Профспілки переконалися в
тому, що Вадим Пєнов відноситься до того скла�
ду людей, які є ініціативними, креативними і пе�
реповненими низкою цікавих ідей. Свідоцтвом
тому стала активна культурно�масова діяльність
профкому, яка супроводжується  інформацій�
ною підтримкою через веб�сайт профкому,  ко�
льорову студентську газету «Профактив» та
спільноту в популярній соціальній мережі «В
Контакті». Залучає профком  до проведення
своїх найяскравіших подій телевізійні ЗМІ, які
охоче відгукуються на кожне запрошення, оск�
ільки результатом такої співпраці є не лише ре�
портажі, а й цілі програми.

Всі ці кроки надзвичайно позитивно сприя�
ють популярності профкому серед студентської
молоді, а сам голова  користується неабияким
авторитетом спілчан завдяки своїй відкритості,
доброзичливості та готовності допомогти кож�

ному в скрутній
ситуації.  До речі,
про готовність до�
помогти: слід зга�
дати й участь сту�
дентського про�
фактиву в масш�
табних благо�
дійних акціях
спільно з профко�
мом працівників,
серед яких благо�
дійна акція з
власної ініціативи
профактиву «З дитиною в серці».

Серед вдало реалізованих ідей молодого
профспілкового лідера є багато проектів, та
найбільш масштабними стали наступні:  прове�
дення школи студентського профспілкового ак�
тиву, Міжнародної науково�практичної конфе�
ренції профспілкового активу, конкурсів «Кра�
щий студент очима однокурсників» і «Кращий
викладач року очима студентів», «Кращий сту�
дент громадський діяч» і «Кращий студент�досл�
ідник»  та парного конкурсу краси «Міс і Містер
Досконалість», розпочало роботу перше студен�
тське радіо «Голос ОНУ».

Сьогодні Вадим Пєнов входить до складу Ради
Федерації профспілок Одеської області, є актив�
ним членом обкому Профспілки, а крім того, по�
єднує профспілкову діяльність з роботою в уні�
верситеті.

Профспілкового лідера студентів ОНУ імені
І.І. Мечникова можна сміливо вважати прикла�
дом для наслідування, і, сподіваємося, наша
спільна робота з ним триватиме ще довго, адже
такі перспективні люди – це завжди відкрита до�
рога до успіху.
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З молодим запалом
 та досвідченістю професіонала

Активна, ініціа�
тивна та принципо�
ва в своїх діях, вона
тримає під пильним
контролем трудові,
с о ц і а л ь н о � е к о �
номічні права та
інтереси членів
п р о ф с п і л к о в о ї
організації, до якої
входять 156 праці�
вників, 34 непра�
цюючих пенсіоне�
ри, 669 студентів.
Завдяки довірі
спілчан охоплення профспілковим членством в органі�
зації складає 100 відсотків.

Тетяна Семенівна є депутатом Балтської міської
ради.  Вона підтримує ефективний соціальний діалог з
адміністрацією училища, і, як результат, в колективі
панує здорова, сприятлива плідній роботі атмосфера.

Трудові будні голови профкому – це не тільки конт�
роль за виконанням колективного договору, це й робо�
та з організації оздоровлення та відпочинку працівників
та студентів, і проведення культурно�масових  заходів
– вогників, святкових вечорів, на яких обов’язково зап�
рошуються ветерани.

Із вдячністю та теплотою згадують працівники учи�
лища туристичні поїздки до Умані та Одеси, які органі�
зовуються за безпосередньої участі профкому.

Особливу увагу Тетяна Семенівна приділяє оздоров�
ленню працівників та студентів училища, вже 12 років
очолює комісію соціального страхування. Як результат,
щороку на базі відпочинку «Педагог»  безкоштовно оз�
доровлюються  100�120 студентів, в числі яких є й пред�
ставники соціально незахищених категорій населення,
а крім того, кожного літа в 5 змін відпочивають близько
105  працівників.

Її робота на посаді голови профкому позитивно
відзначена  Почесними грамотами ЦК та обкому Проф�
спілки працівників освіти і науки України; в 2011 році
Тетяна Семенівна була нагороджена нагрудним знаком
ЦК Профспілки «Заслужений працівник Профспілки
освіти і науки України» зі ступенем «Срібна відзнака».
Серед чисельних нагород профспілкового лідера  на�
грудний знак «Відмінник освіти України», Подяка
Прем’єр�міністра України,  Почесні грамоти голови
Одеської обласної державної адміністрації, Одеської
обласної ради, обласного управління освіти і науки
тощо. В 2009 році Тетяна Притуляк здобула перемогу
в районному конкурсі «Жінка року» в номінації «Гро�
мадсько�політична діяльність».

В цьому році Тетяна Семенівна брала участь у VI Все�
українському конкурсі на кращого профспілкового ліде�
ра�жінку, за що нагороджена Подякою ФПУ.

Завжди доброзичлива, інтелігентна, активна та дієва
– такою є профспілковий лідер Тетяна Притуляк.

Â³ðà ÏÅ×ÀÐÑÜÊÀ,
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôêîìó

Áàëòñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ó÷èëèùà

Æ²ÍÖ²-Ë²ÄÅÐÓ ÂÑÅ Ï²Ä ÑÈËÓ

Тетяна Семенівна ПРИТУЛЯК  очолює пер�
винну профспілкову організацію Балтського
педагогічного училища вже 12 років.

Активна, цілеспрямована, рішуча – ці риси
характеру профспілкового лідера загартовува�
лися роками плідної праці на захисті прав
спілчан району. Очолювана нею районна
організація Профспілки – одна з найчисельні�
ших в області, де показник охоплення проф�
спілковим членством складає 100%. За 35 років
стажу роботи в профспілкових органах, з яких
11 років – це керівництво районною організа�
цією Профспілки, Людмила Костянтинівна
зміцнила свій авторитет не тільки серед освітян
району. Їй успішно вдається вести громадську
діяльність в багатьох структурах: вона є співго�
ловою тристоронньої районної ради з соціаль�
ного партнерства, заступником голови коорди�
наційної ради профспілок району; членом пре�

ÇÀÑËÓÆÅÍÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ

зидії Одеського об�
кому Профспілки,
головою комісії з
питань організацій�
но�масової роботи.

16 червня Люд�
мила Березовська
відзначатиме своє
55�річчя. Ми щиро бажаємо їй міцного здоро�
в’я на довгі роки, щастя та добробуту, успіхів та
нових досягнень на професійній ниві!

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

В цьому році високою нагородою – нагрудним знаком
ЦК Профспілки «Заслужений працівник Профспілки праці�
вників освіти і науки України» із ступенем «Золота відзна�
ка» нагороджена Людмила Костянтинівна БЕРЕЗОВСЬКА,
голова Балтської районної організації Профспілки.
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Ця подія є першим кроком до урочистого
відзначення майбутнього 150�річчя Одесь�
кого національного університету імені І.І.
Мечникова, і, як відзначила голова профко�
му  Вавілова  О.І., відбувається вперше  за
всю багаторічну історію університету.

Учасникам презентації було представле�
но 5 збірок: поетичні �  кандидата біологіч�
них наук Олександра Андрієвського «Шес�
тая ступень»; старшого викладача філологі�
чного факультету, члена Національної спілки
журналістів Миколи Щербаня «Ave Maria»;
доктора фізико�математичних наук Олек�
сандра Птащенка «Вклоняюсь Вам»; канди�
дата фізико�математичних наук, якого, на�
жаль, сьогодні немає серед живих, Юрія
Шмандіна «Память, отшлифованная рифма�
ми», а також прозова збірка доцента філо�
логічного факультету Василя Полтавчука
«Розлюблена».

Презентацію відкрили прекрасні виступи
студентів та викладачів Одеської національ�
ної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

ÇÁÀÃÀ×ÓªÒÜÑß Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÀ
ÑÏÀÄÙÈÍÀ ÎÄÅÑÜÊÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

23 квітня цього року в Одеському національному університеті  імені  І.І.
Мечникова відбулася презентація книжкової серії «Вони родом із універси�
тету», присвяченої творчості видатних викладачів та вчених закладу. Серія
започаткована  профкомом   працівників  та  видається  за  рахунок  коштів
профбюджету.

На відкритті заходу голова профкому
працівників Ольга Вавілова підкреслила, що
за останні 50 років Одеський національний
університет ім. І.І. Мечникова дав вітчизняній
науці, літературі та журналістиці цілу плея�
ду відомих далеко за межами України по�
статей. Сьогодні задану старшим поколін�
ням естафету приймають і студенти, чиї тво�
ри друкуються в альманасі «Бульвар Фран�
цузький», і це дає всі сподівання на те, що в
майбутньому продовжиться добра традиція
збагачувати не  тільки наукову, а й літера�
турну скарбницю ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Перед учасниками презентації виступи�
ли автори книг, їх колеги та друзі. Автори
декламували свої твори та ділилися спога�
дами, пов’язаними з народженням своїх
книг, висловлювали подяку тим, хто їх на�
дихав, підтримував та надавав допомогу в
складанні та виданні збірок.

Директор видавничого центру універси�
тету Ніна Юргелайтіс поділилася творчими
планами, пов’язаними з подальшим видан�

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ

   ДОДАТКОВІ ОПЛАЧУВАНІ СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКАМ З ДІТЬМИ

Роз’яснює правовий інспектор обкому Профспілки Тамара САЄНКО

 Право на додаткові  оплачувані
соціальні відпустки працівникам, які
мають  дітей,   передбачено  ст. 19
Закону  України  «Про відпустки»  та
ст.182�1 КЗпП України.

ПРАВО НА ВІДПУСТКУ
ТА ЇЇ  ТРИВАЛІСТЬ

          Право  на додаткову  оплачу�
вану соціальну  відпустку  мають такі ка�
тегорії працівників:

� жінка, яка має двох або більше
дітей до 15 років;

� жінка, яка  має дитину�інваліда;
� жінка, яка  всиновила дитину;
� одинока матір;
� батько, який виховує дитину без

матері (в тому числі у разі тривалого пе�
ребування матері в лікувальному зак�
ладі);

� один із  прийомних  батьків;
� особа, яка взяла дитину під опіку

або піклування.
Кожна із вище перерахованих ка�

тегорій осіб є окремою підставою для
надання  додаткової відпустки.   З  2003
року  дозволено надавати  відпустку
за двома підставами (Закон України
№ 490�1У від 06.03.2003 року).

Наприклад, одинока мати, яка  ви�
ховує дитину�інваліда,  має  право на
соціальну   відпустку за двома підста�
вами: як «одинока мати» та  як «жінка,
яка  має дитину�інваліда».

При наданні  соціальної  відпустки
опікунам та  піклувальникам   необхід�
но враховувати, що  опіка  встанов�
люється  над дитиною, яка не досягла
14 років, а піклування – над дитиною у
віці  від 14 до 18 років(ст. 243 Сімей�
ного кодексу України).

В інших випадках  особам, крім
жінок, які мають двох і більше дітей до
15 років,  соціальні відпустки надають�
ся  до виповнення дитиною 18 років.

Оскільки зазначена відпустка  �
соціальна, то вона може надаватися в
будь�який час протягом календарного
року.  Таке  роз’яснення  дає  Міністер�
ство праці України в листі   від
19.02.2010 року № 48/13/116�10.

Важливо чітко визначатись із ос�
таннім календарним роком, за який

існує право на соціальну відпустку. Та�
ким роком уважається той рік, коли :

� старша дитина досягла 15 років –
для жінки, яка користувалася додатко�
вою відпусткою як мати двох дітей до 15
років;

� дитина, котру взято під опіку, до�
сягла 14 років;

�  дитина досягла 18�річного віку –
для решти підстав надання відпустки.

Право на соціальну  відпустку  втра�
чається й тоді, коли  працівник або ди�
тина втратить відповідний статус,  на�
приклад, коли:

� одинока жінка одружиться та її чо�
ловік усиновить дітей;

  � працівника позбавлять батьківсь�
ких прав;

� з дитини знімуть інвалідність тощо.
В цьому разі останній рік, за який

нададуть соціальну  відпустку, той, коли
відбулася подія.

Неодноразово змінювалась три�
валість  соціальної  відпустки. Зокрема
її тривалість  складала:

� з 1997 по 2002 рр. – 5 календар�
них  днів незалежно від кількості підстав
без урахування  вихідних;

� з 2003 по 2009 рр. – 7 календар�
них  днів  за однією підставою та не
більше 14 календарних днів  при  наяв�
ності  декількох підстав без врахування
святкових і неробочих днів (Закон Ук�
раїни № 490�1У від 6.03.2003 року);

� з  2010 року  �  10 календарних
днів за однією підставою та не більше
17 календарних днів при наявності де�
кількох підстав  без врахування   свят�
кових і неробочих днів (Закон України
№ 1343�У1 від 17.05.2009 року).

Згідно із ст.20 Закону України «Про
відпустки»  соціальна відпустка надаєть�
ся понад щорічні відпустки. Це означає,
що обмеження загальної кількості днів
відпусток в 59 календарних днів, яке
передбачено ст.10 Закону України
«Про відпустки», НА СОЦІАЛЬНІ
ВІДПУСТКИ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ.  Як
приклад, жінка працює вчителем, вдо�
ва, виховує двох дітей віком до 15 років,
тобто має кілька  підстав для одержан�
ня соціальної відпустки. Загальна
кількість її відпустки в 2013 році  буде
складати  73(56+17) календарних дні.

Законодавством не передбачено
строку давності, після якого  втрачаєть�
ся  право на додаткову оплачувану соц�
іальну відпустку. Якщо працівник  у  свій
час  з   якихось причин не скористався
правом на таку відпустку, він має пра�
во її  використати  в будь�який час  або
при  звільненні  з  роботи одержати гро�
шову компенсацію за всі невикористані
дні відпустки.

Відповідно до ст.58 Конституції Ук�
раїни закони та інші нормативні акти не
мають зворотної дії в часі, тому три�
валість невикористаних соціальних
відпусток  має визначатись  відповідно
до законодавства, яке було чинне на
той час. Якщо, наприклад,  мати, яка
має дитину�інваліда, не використала
відпустку  в  1997 та 2003  роках,  вона
вправі отримати її у 2013 році.
Кількість  календарних днів  буде скла�
дати: 5 (за  1997 рік) + 7 (за 2003 рік)=
12 календарних днів.

При наданні невикористаних відпу�
сток необхідно враховувати, що крім
«одиноких матерів» всі вищеперерахо�
вані категорії працівників мають право
на соціальну відпустку з 1 січня 1997
року �  моменту введення в дію Закону
України «Про відпустки».  «Одинокі
матері » цим правом  користуються з  18
листопада 2004 року  відповідно до
Закону України» №2622�1У від 22
жовтня 2004 року.

Визначення «одинокої матері» на�
ведено в п. 9  Постанови  Пленуму Вер�
ховного суду України від 06.11.92 р.
№ 9 «Про практику розгляду  судами
трудових спорів». Це жінка, яка не пе�
ребуває в шлюбі і у свідоцтві  про на�
родження дитини  відсутній запис про
батька або запис про батька зроблено
за вказівкою матері; вдова; інша  жінка,
яка виховує й утримує  дитину сама.
Факт отримання аліментів для надання
відпустки значення не має.

ДОКУМЕНТИ,  ЯКІ
НЕОБХІДНО ПРЕДСТАВЛЯТИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ

Крім ЗАЯВИ  щодо надання  соціаль�
ної  відпустки  та КОПІЙ СВІДОЦТВ

ПРО НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ,  працівни�
ки повинні подавати:

� жінка, яка має дитину інва�
ліда �  копію документа про
інвалідність дитини;

� жінка, яка всиновила дити�
ну – рішення суду про всиновлення
або свідоцтво про всиновлення;

� опікуни й піклувальники –
рішення про встановлення опіки або
піклування чи копію посвідчення про
призначення опікуном або піклуваль�
ником;

� одинока мати – довідку органу
реєстрації актів цивільного стану про
підстави внесення в книгу записів народ�
жень відомостей про батька дитини;

� вдова – копію свідоцтва про
шлюб, копію свідоцтва про смерть чо�
ловіка;

� розлучена жінка, яка сама ви�
ховує дитину, якщо батько не прожи�
ває разом із дитиною та не бере участь
у її вихованні, �  копію свідоцтва про
розлучення,  а  також документ (або
копію), який підтверджує, що батько не
бере участі у вихованні дитини (довід�
ка з ЖЕКу, ухвала суду або постано�
ва слідчого про розшук батька дитини
за позовом про стягнення аліментів,
рішення суду про позбавлення батькі�
вських прав, рішення органів опіки та
піклування, акт соціально�побутової
комісії,  створеної на підприємстві,  або
акт комітету самоорганізації населен�
ня, довідка зі школи, дитячого дошкіль�
ного закладу про те, що  батько не
бере участь у вихованні дитини);

� жінка, яка вдруге вийшла
заміж, повинна представити доку�
мент, що батько не  бере  участі в ви�
хованні дитини та довідку органу реє�
страції актів цивільного стану, що ди�
тина новим чоловіком не всиновлена;

� батько, який виховує дитину
без матері, подає  ті ж самі докумен�
ти, що й для  одинокої матері, а якщо
мати хворіє – копію  листка непрацез�
датності або медичної довідки;

� один із прийомних батьків –
копію договору про влаштування дітей
до прийомної сім’ї, довідку з роботи
іншого подружжя про те, що він не ко�
ристується зазначеною відпусткою.

ням книг серії «Вони родом із університету», та підкреслила, що ця
кропітка справа є не просто  прагненням продемонструвати громадсь�
кості літературні таланти працівників університету, а й написанням
нових сторінок його славетної історії.

Завершилася презентація книжкової серії врученням книг з авто�
графами авторів усім учасникам.

Сподіваємося, що в найближчому майбутньому серія «Вони ро�
дом із університету» поповниться новими виданнями, які знайдуть вдяч�
ний відгук у серцях небайдужих до літературного слова.

Ñëóæáà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ²
Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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×åðâåíü

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ

2 червня, неділя. 14.00 – Авторська програма
Ірини Кірпічникової «К.Симонова та В.Сєрова. «Історія
любові – історія пісні».

3 червня, понеділок. 17.00 – Фотовиставка Ки�
рила Стоянова «Неповторна мить», присвячена відкрит�
тю 2�го балетного фестивалю.

8 червня, субота. 12.00 � Наукова спілка ІМОНТ.
Тема: «Останні досягнення астрономії»

9 червня, неділя.

16.00 – Клуб «Ліра». Тема: «Поезія і музика – дві лінії
долі».

20.00 – Театр «Дев’ять муз». Спектакль «Художниця
та казки» про Ніну Георгіївну Гольц – московську худож�
ницю.

11 червня, вівторок. 16.00 – Секція книги. Виїзне
засідання в музеї Паустовського. Тема: «Вулиця Чорно�
морська (до 115�річчя заснування)».

15 червня, субота. 16.00 – Виставка фотографій
Ігоря Гержика.

16 червня, неділя. 12.00 – Театральна студія
«Літаврія». Випускний концерт.

22 червня, субота.14.00 – Концерт «Нам повідо�
мили, що почалася війна...». Вірші та пісні воєнних років.

25 червня, вівторок. 17.00 – До 90�річчя Будинку
вчених: Секція книги. Тема: «Книжкові прогулянки Оде�
сою. Прогулянка 35�та. «Сабанєєв міст».

30 червня, неділя. 14.00 – Асоціація культпросвіт�
працівників. Зустріч з працівниками порту «Одесский порт
в ночи простерт».

Íàø âèá³ð – ñïîðò
 òà çäîðîâ’ÿ!

Назустріч 95�річчю Одеського національного
політехнічного університету

  1�2  травня на базі студентського
спортивно�оздоровчого табору «Чай�
ка» Одеського національного політех�
нічного університету відбувся День здо�
ров’я  «Open�air  Studmayevka», який
організований за підтримки ректорату
та профспілкового комітету студентів
Одеського національного політехнічно�
го університету і присвячений  95�й
річниці з дня заснування ОНПУ.

   До участі в цьому заході залучило�
ся близько 300  студентів з  Одеського
національного політехнічного універси�
тету,  Одеської державної академії буд�
івництва та архітектури, Одеської націо�
нальної академії харчових технологій,

Одеського державного екологіч�
ного університету.

   З побажаннями успіхів
учасникам на урочистому
відкритті фестивалю виступили
заступник голови обкому Проф�
спілки по роботі зі студентською
молоддю І.М. Щедров та дирек�
тор студентського оздоровчо�
спортивного табору В.С.Дмит�
ренко.

   Програма проведення  Дня
здоров’я поєднала в собі
спортивні змагання  та інтелекту�
альні  ігри,  надаючи  студентам
можливість отримати  цінний досвід у

розвитку органі�
заторських та�
лантів, якостей
справжнього ліде�
ра, завести знай�
омства з  новими
друзями.

     Учасники
команд  брали
участь у конкурсі
«Візитка  вищого
навчального зак�
ладу», змаганнях
із волейболу,
футболу серед
хлопців та дівчат,
настільного тені�
су,  перетягуван�
ня каната,

спортивній мега�естафеті,  інтелектуаль�
них іграх «Квест», «Що?Де?Коли?»,
«Мафія».

     Удень на спортивних майданчи�
ках панувала  здорова,  весела, друж�
ня й азартна атмосфера,    а ввечері  всіх
учасників змагань  із своєю святковою
концертною програмою привітали ви�
конавці та творчі колективи  художньої
самодіяльності культурно�освітнього
закладу «Палац культури студентів
ОНПУ», яку продовжила студентська
дискотека.

    За підсумками проведення зма�
гань  І місце посіли  команди Інституту
бізнесу,економіки та інформаційних
технологій, а також  збірна хіміко�тех�
нологічного факультету та інституту
радіотелекомунікаційних технологій
Одеського національного політехнічно�

го університету, ІІ місце – команда
інституту комп’ютерних систем Одесь�
кого національного політехнічного уні�
верситету,  ІІІ місце – команда Одесь�
кої національної академії харчових
технологій. Команди переможців наго�
роджені  кубками ,   а всі учасники � па�
м’ятними медалями. Після церемонії на�
городження всі ще довго фотографува�
лися на добру згадку, адже час так
швидко сплинув, що ніхто й не зрозумів,
що пора прощатись.

Сподіваємось, що  студентська маї�
вка в «Чайці» залишить надовго добрі
спогади, які спонукатимуть усіх  друзів
знову зібратись у цьому чарівному ку�
точку Кароліно� Бугазу!

ªëèçàâåòà ×ÅÐÍ²É×ÓÊ,
ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâîãî áþðî

ñòóäåíò³â õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîãî
ôàêóëüòåòó ÎÍÏÓ

ЛАГЕРЬ «ЗНАМЯ» ГОТОВИТСЯ РАСПАХНУТЬ
ДВЕРИ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

Жизнь лагеря в каждой смене интересна и
незабываема, воспитатели дарят свое тепло и
внимание детям и становятся для них настоящи�
ми друзьями, а в отрядах создается атмосфера
добра, любви и взаимопонимания. Очень по�
казательно, что многие из подростков готовят�
ся стать вожатыми в лагере. Так, активные по�
мощники воспитателей Таня Цуркану (ныне сту�
дентка Измаильского гуманитарного педагоги�
ческого университета), Серафима Мелеша (сту�
дентка Балтского педучилища) и другие хотят
проходить педагогическую практику и работать
только в лагере «Знамя» после окончания пе�
дагогических ВУЗов.

Мы не только оздоровляем наших детей, но
и стараемся, чтобы они хоть немного после от�
дыха в  лагере стали добрее, более отзывчивы�
ми, более любознательными, зарядились духов�
ной и физической энергией. После каждой сме�
ны награждаем грамотами, призами, сувенира�
ми за активное участие в жизни лагеря, конкур�
сы и спортивные победы. И мы очень гордимся
тем, что наши дети побеждают на районных и
городских спортивных соревнованиях и интел�
лектуальных конкурсах. В лагере хранятся куб�
ки за І место в городской спартакиаде, за ІІ ме�
сто в соревнованиях по футболу, многочислен�
ные дипломы и призы...

Участие каждого ребенка в вечерах знакомств,
презентациях отрядов, театрализованных пред�
ставлениях, песенных конкурсах, концертных
программах, КВН, праздниках высокой моды по�
зволяет проявить свои таланты и способности, са�
мостоятельность, умение выступать в команде.

Настоящим праздником не только для лаге�
ря, но и для жителей 16�й станции Большого
Фонтана ежегодно становится День Нептуна.

Детское учреждение оздоровления и отдыха «Знамя» Одесской областной орга�
низации Профсоюза работников образования и науки � это страна детства, и она с
нетерпением ждет своих жителей – детей Одесщины, чтобы лето стало для них не�
забываемым, наполненным яркими событиями и впечатлениями, необыкновенны�
ми встречами с новыми друзьями.

Когда в золотой короне царь морей Нептун с кра�
савицей царицей морей в сопровождении свиты
из 50 русалок, 50 медуз и водяных под барабан�
ную дробь и звон литавр движется вдоль пляжа,
никто не остается равнодушным!

Во время программы «Алло, мы ищем таланты!»
нет зрителей – все являются участниками концерта
– настоящего парада талантов. А сколько театраль�
ных звезд зажигается в лагере на каждой смене!

Навсегда запоминаются посещения театров,
цирка, океанария, прогулки по вечернему горо�
ду, экскурсии по литературной Одессе, красивей�
шим храмам, в катакомбы.

Уважаемые родители! Обком Профсою�
за и сотрудники лагеря с помощью высших
учебных заведений Одессы сделали все для
комфортного и интересного отдыха ваших
детей и с нетерпением ждут их!

Ãàëèíà ÌÈÇÈÍÀ,
äèðåêòîð ÄÓÎÎ «Çíàìÿ»


