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Нас почули: наказ Міністерства 
про скорочення штатів закладів освіти скасовано

Нещодавно освітянську громадськість сколихнула неприємна новина: перший 
заступник міністра освіти і науки Інна Совсун 13 квітня підписала наказ №433 
«Про деякі питання формування штатних нормативів», яким доручено навчаль-
ним закладам забезпечити у 2016 році скорочення керівного, адміністратив-
ного, управлінського, господарсько-обслуговуючого персоналу, водіїв, а також 
робітників, які обслуговують громадські будівлі на 10%.
 Галузева Профспілка виразила категоричний протест проти даного наказу: 
від організаційних ланок всіх рівнів до Міністерства освіти і науки України були 
направлені звернення з вимогою скасувати цей наказ. Від Одеської обласної 
організації Профспілки також був направлений лист до міністра освіти і науки 
України Гриневич Л.М. Наш голос почули: 5 травня міністр освіти і науки підпи-
сала наказ про скасування резонансного документа.
Доводимо до вашого відома звернення Одеської обласної організації  Про-
фспілки та наказ Міністерства освіти і науки України №484 від 05.05.2016 р.

           13-16  червня 2016 року в м. Одесі  відбудеться засідан-
ня президії Центрального комітету Профспілки працівників 
освіти і науки України та семінар голів обласних, Київської 
міської організацій Профспілки  на тему «Діяльність організа-
ційних ланок Профспілки щодо захисту  трудових та соціаль-
но-економічних інтересів спілчан у сучасних умовах».

            Одеська обласна організація Профспілки вітає  керівництво та 
членів президії ЦК  Профспілки  на щедрій одеській землі. Одещина сла-
виться своєю гостинністю, працелюбністю, давніми традиціями і визнач-
ними місцями. Ми завжди готові  поділитися власними  здобутками і з 
вдячністю переймаємо досвід своїх колег.
       Тож нехай робота   президії ЦК Профспілки та навчання  будуть плід-
ними й ефективними, а  наша спільна праця   на благо освітян України 
приносить якомога більше позитивних результатів.

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

№ 484 від 05 травня 2016 року

Про скасування наказу від 13.04.2016 № 433

Відповідно до пунктів 5 та 6 Прикінцевих положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 
911-VIII НАКАЗУЮ:
1. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання 
формування штатних нормативів» від 13.04.2016 № 433.
2. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра 
(патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку зробити 
відмітку у справах архіву.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра керів-
ника апарату Гребу Р.В.

Міністр
ГРИНЕВИЧ Л. М.

ПРОФСПІЛКА ДІЄ

Це свято нагадує, що діти – це наша надія 
і майбутнє. На нас, дорослих, покладена 
відповідальна місія: адже від того, як ми ви-
ховуємо дітей сьогодні, залежить доля нашої 
країни завтра.
Наш спільний обов’язок -  подбати про от-
римання гідної освіти  та всебічний розвиток 
здібностей юного покоління, забезпечити до-
тримання їхніх прав, подарувати їм щасливе 
дитинство під мирним небом. Ми віримо, що 
спільними зусиллями нам вдасться захистити 
наших дітей, уберегти від гіркоти розчару-
вань і зневіри.
Закликаємо ділитися теплом своїх сердець, 

дарувати турботу дітям, яким не пощастило пізнати 
радість здорового та безтурботного життя, які лише 
мріють про власний дім та сім’ю.  Допоможемо їм 
сформуватися як особистостям та знайти свій жит-
тєвий шлях!
Бажаємо нашим маленьким громадянам та їхнім 
батькам  міцного здоров’я, щастя, миру і сімейного 
затишку. 

З повагою,
президія Одеського обласного 

комітету Профспілки працівників 
освіти і науки України 

Вітаємо з Міжнародним днем захисту дітей!

 22.04.2016                                  №  01-13-94

Міністру освіти і науки України
Гриневич Л.М.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Шановна Ліліє Михайлівно!

          Одеська обласна організація Профспілки працівників освіти   і науки 
України  висловлює категоричний протест  проти наказу Міністерства осві-
ти і науки України від 13.04.2016 № 433 «Про деякі питання формування 
штатних нормативів», яким зобов’язано керівників навчальних закладів 
забезпечити скорочення на 10% керівного, адміністративного, управлін-
ського, господарсько-обслуговуючого персоналу, водіїв, робітників, які 
обслуговують громадські будівлі, дошкільних, загальноосвітніх, позашкіль-
них навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, 
бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.  
  Звертаємо Вашу увагу, що наказ   видано з порушенням пункту 5 При-
кінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII, яким доручено Уряду 
забезпечити перегляд типових та примірних штатів бюджетних установ з 
метою скорочення персоналу щонайменше на 10%. Натомість  зазначеним 
наказом зобов’язано керівників навчальних закладів та установ освіти 
скоротити на 10% чисельність працюючих без перегляду типових штатних 
нормативів.
Згідно з пунктом 6 Прикінцевих положень цього  закону завдання щодо 
скорочення на 10% чисельності працівників надано обласним, Київській 
міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування і 
лише стосовно загальноосвітніх навчальних закладів.
Масове скорочення  господарсько-обслуговуючого персоналу, спричинить 
критичну ситуацію в навчальних закладах через те, що в їхніх штатних 
розписах числиться від 0,5 до 1 посади прибиральників приміщень, робіт-
ників з обслуговування будівель, споруд та обладнання, опалювачів, коче-
гарів, машиністів котлів, комірників, сторожів інших категорій робітників.  
Це призведе також  до порушення санітарно-гігієнічних норм у закладах 
освіти, унеможливить збереження й підтримку в належному стані майна  та 
будівель, створення безпечних умов праці та навчання.
Наказ суперечить статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня», згідно з якою управління закладами освіти, які належать територі-
альним громадам, організація їх матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення, створення необхідних умов для виховання дітей, сприяння 
діяльності дошкільних та позашкільних закладів належить до власних 
повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. За-
твердження місцевих бюджетів, а отже, обсягів видатків на фінансування 
навчальних закладів, зокрема й на оплату праці та утримання чисельності 
працівників, згідно зі статтею 26 закону є виключною компетенцією сіль-
ських, селищних, міських рад, які є органами, що представляють інтереси 
територіальних громад.
                Вимагаємо скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 
13.04.2016 № 433 «Про деякі питання формування штатних нормативів», 
як антисоціальний та такий, що не відповідає чинному законодавству. 

З повагою
голова обласної організації Профспілки                                    

Н.О.ДУБОВИК   



2Освітянський профспілковий вісник

Состоялось наше любимое весеннее событие - поездка  в студенче-
ский оздоровительно-спортивный лагерь «Экономист» Одесского 
национального экономического университета! Эта поездка объе-
динила около 150 студентов университета с разных факультетов 
и именно в этом году она была особенная, так как приурочена к 
95-летию нашего любимого ВУЗа! 

Історія Одеського національно-
го економічного університету  
цікава та насичена. Адже уні-
верситет є одним із найстаріших 
економічних вищих навчальних 
закладів України.
16 травня 1921 року видано наказ 
по  Одеському губернському комі-
тету про створення з 1 червня 1921 
року  Одеського  інституту народного 
господарства. 
У зв’язку з проведенням змін та пере-
будов  у державі Одеський  інститут 
народного господарства  чотири рази 
змінював свою назву.  За досягнення 
і заслуги колективу в листопаді 2011 
року Одеському  державному еконо-
мічному  університету надано статус 
національного.
З перших днів роботи інституту біля 
його витоків стояли видатні вчені-еко-
номісти, вони розробляли основні за-
сади економічної політики держави, 
створювали наукові школи, які пере-
творили навчальний заклад у науко-
вий економічний центр. Досягнення 
багатьох вчених, що працювали в той 
час, не втратили свого наукового зна-
чення для ОНЕУ і сьогодні.
Йшли роки, змінювався час, змінюва-
лися керівники навчального закладу, 
але слід зазначити, що особливого 
розвитку університет досяг у 70-90 

Одеському національному економічному університету 95 років
роки ХХ століт-
тя, коли ректо-
ром був доктор 
е к о н о м і ч н и х 
наук, професор 
В.П.Бородатий. 
За його керів-
ництва інститут 
став відомим 
центром еконо-
мічної науки на 
півдні України, 
трансформував-
ся у вищу економічну школу широко-
го профілю. 
У січні 2000 року університет очолив  
Михайло Іванович Звєряков,  доктор 
економічних наук, професор, заслу-
жений діяч науки і техніки України, 
член-кореспондент Національної ака-
демії наук України, академік Академії 
наук вищої школи України, академік 
Української академії економічної кі-
бернетики, який  як  ректор зробив 
дуже вагомий внесок у розбудову 
університету та сучасної  вищої еко-
номічної освіти. 
Сьогодні в університеті підготовка фа-
хівців здійснюється на 8 факультетах, 
до складу яких входять 24 кафедри, 
серед яких 17 випускових кафедр 
очолюють доктори наук, професори.  
Науковий потенціал закладу складає 

більш ніж 340 осіб професорсько-ви-
кладацького складу. В університеті 
працюють 7 академіків галузевих ака-
демій наук, 34 доктори економічних 
наук та професори, чотири заслужені 
діячі науки і техніки України, досвідче-
ні доценти та викладачі, що дозволяє 
успішно виконувати фундаментальні 
та прикладні наукові дослідження з 
пріоритетних напрямків розвитку нау-
ки і техніки та вести підготовку фахів-
ців на високому освітньому рівні.
За свою 95-річну історію універси-
тет разом з країною переживав усі 
її успіхи і негаразди та, попри все, 
професорсько-викладацький склад 
підготував десятки тисяч економістів, 
які працюють у різних галузях про-
мисловості як нашої країни, так і ба-
гатьох країн світу. Завдяки знанням, 

отриманим у стінах університету, його 
випускники досягли високого статусу 
в суспільстві,  стали міністрами, керів-
никами важливих відомств та установ, 
відомими вченими. І сьогодні за ре-
зультатами рейтингової оцінки Мініс-
терства освіти і науки України, ОНЕУ 
стабільно входить до когорти лідерів.
Протягом усіх років профспілковий 
комітет тісно співпрацює з адміністра-
цією університету, ідуть пліч-о-пліч і 
спільними зусиллями  сприяють роз-
витку соціального захисту працівни-
ків і студентів,  ветеранів і дітей спів-
робітників Одеського національного 
економічного університету.

Тетяна КОРОЛЬОВА,
голова профспілкової 

організації ОНЕУ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО УНИВЕРСИТЕТ

Первый курс по до-
стоинству оценил 
данный заезд. При-
рода, дружеское 
отношение стар-
шекурсников, лю-
бимые песни, при-
ятная атмосфера 
сделали свое дело. 
Ребята по-настоя-
щему увидели, что 
Нархоз для студен-
тов - это намного 
больше, чем просто 
университет! 
Погода была не-
много дождливой, 
но при этом солнце 
ни разу не зашло за 
тучи. Все два с по-
ловиной дня впечат-
ляли нас насыщенными событиями. 
Мы умело совмещали полезное с 
приятным. Поэтому даже на отдыхе 
многие парни и девушки не расста-
вались со спортом, играли в баскет-
бол и футбол, делились на команды 
и проводили разные соревнования. В 
этом году «Экономист» еще и пора-
довал теннисными столами, а студен-
ты устраивали игру в пинг-понг с мини 

Студенческий профком поздравляет студентов, выпускников, администрацию, 
преподавателей и сотрудников ОНЭУ, а также всех, кому не безразличен наш 
университет, с этим замечательным праздником! Мы гордимся каждым, кто 
вложил свои знания, талант и силы, чтобы сделать наш ВУЗ именно таким, какой 
он есть сейчас. Университет стал для нас вторым домом, подарил уникальные 
знания, верных друзей, бесценный опыт и открыл новые горизонты. 
Хочется сказать отдельное спасибо за то, что в университете есть все условия 
для существования студенческих организаций  и что администрация всячески 
поддерживает наши инициативы. Это позволяет с гордостью заявлять, что в 
ОНЭУ бурлит настоящая студенческая жизнь и наши студенты получают больше 
возможностей для самореализации и раскрытия своего потенциала. 
Команда студенческого профкома выражает безмерную благодарность ректо-
рату и самые искренние и теплые поздравления в адрес родного университета! 
С Днем рождения, любимый Нархоз!

мастер-классами для новичков.  
Все было очень душевно и по-родно-
му. Мы еще раз увидели, какая Нар-
хоз большая и дружная семья. Сту-
денты выразили слова благодарности 
профкому студентов ОНЭУ, который 
активно принимал участие в данном 
мероприятии.

Анастасия  ПОСТНОВА, 
студентка ОНЭУ

Диана ЕРЕШ, 
председатель первичной профсоюзной   организации студентов ОНЭУ

Урочисту ча-
стину зібрання 
розпочав Сер-
гій Степаненко. 
Звернувши увагу 
громадськості на 
те, що з роками 
кількість учених 
у країні стрімко 
зменшується,  він 
висловив споді-
вання, що вітчиз-
няна наука все ж 
таки буде гідно 
підтримуватися з 
боку держави та 
розвиватися на 
благо нашої України.
Директор Департаменту освіти і на-
уки облдержадміністрації Галина 
Пономарьова розповіла, що нещо-
давно повернулася з наради в Мініс-
терстві освіти і науки, на якій міністр 
освіти зазначила, що потрібно змі-
нити підхід до фінансування науко-
вої галузі, необхідно виділяти біль-
ше коштів для того, щоб не загубити 

Свято науки в Будинку вчених

наукові кадри та їх надбання. Також 
вона вручила Подяки Департаменту 
освіти і науки вченим, які стали пе-
реможцями конкурсу інноваційних 
проектів.
Голова обласної організації Проф-
спілки Ніна Дубовик привітала при-
сутніх, висловила свою повагу та 
вдячність усім одеським науковцям.
Десятки вчених, які відзначилися сво-
їми досягненнями та плідною працею 

на професійній ниві, були наго-
роджені Почесними грамотами 
обласної державної адміністрації, 
обласної ради, Одеського місько-
го голови, почесними відзнаками 
Ради ректорів ВНЗ Одеського ре-
гіону. 
Після завершення офіційної ча-
стини свято продовжилося в за-
тишному саду Будинку вчених за 
святковим фуршетом.

Служба зв’язків з громадськістю 
та ЗМІ Одеського обкому 

Профспілки працівників освіти
і науки України

20 травня цього року в Одеському будинку вчених відбулося 
урочисте святкування з нагоди Дня науки. Запрошених на свято 
вчених, керівників та голів профспілкових організацій вищих на-
вчальних закладів привітали голова Одеської обласної ради Ана-
толій Урбанський, заступник голови Одеської облдержадміністра-
ції Соломія Бобровська, заступник Одеського міського голови 
Зінаїда Цвірінько, директор Департаменту освіти і науки Одеської 
облдержадміністрації Галина Пономарьова, голова Ради ректорів 
ВНЗ Одеського регіону Сергій Степаненко, голова Південного на-
укового центру НАН та МОН України, директор Фізико-хімічного 
інституту ім. О.В. Богатського Сергій Андронаті та голова Одеської 
обласної організації Профспілки Ніна Дубовик.
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Есть уголки нашей земли на-
столько прекрасные, что ка-
ждое посещение их вызывает 
ощущение счастья, жизненной 
полноты, настраивает всё наше 
существо на необыкновенно 
простое и плодотворное лири-
ческое звучание. Таким угол-
ком является дендрологический 
парк Ларжанского УВК, которо-
му уже 10 лет. 
Парк имеет научную и эстетическую 
ценность. Педагогический коллектив 
Ларжанского  УВК под руководством 
учителя биологии Макаровой Ольги 
Андреевны занимается природоох-
ранной деятельностью и экологиче-
ским воспитанием подрастающего 
поколения.
Заветной мечтой педколлектива и 
учащихся было создание ландшафт-
ного парка в английском стиле, и 
вскоре наши мечты превратились в 
реальность.
Дендрологический парк является при-

Дендропарку Ларжанского УВК – 10 лет
родоохранным объектом, в задачу 
которого входит создание коллекций 
растений в целях сохранения разно-
образия и обогащения растительного 
мира, а также осуществление науч-
ной, учебной и просветительской де-
ятельности.
В настоящее время в парке растут 
растения умеренного и субтропиче-
ского поясов. Насчитывается 1430 де-
ревьев 32 видов, 150 кустарников  16 
видов, 23 вида различных цветковых 
растений. Коллекция растений попол-
нилась экзотическими видами, кото-
рые доставлялись из Крыма, Кавказа, 
Карпат, Одессы, Алтая, с. Васильевка 
Килийского района.
Дендрологический парк – зона не 
только культивирования  различных 
видов растений, часто редких и экзо-
тических, но и место, где находятся 
зоны отдыха, декоративные соору-
жения, скульптуры, искусственные 
водоемы.
Привлекает оригинальная особен-
ность композиционного построения 
дендрологического парка. Внешне 
это просто лесной массив на фоне 
монотонной долины, в середине кото-
рого находится  действующий фонтан 
(аквариум с  водопадом, в котором 
есть муляжи лебедей, цапли, уток, 
лягушки), игровая площадка для до-
школьников и учащихся младшего 
школьного возраста, метеорологи-
ческая площадка, на которой прово-
дятся  практические занятия, обору-
дование для физического развития 

учащихся, скамейки для отдыха, 
проведена оросительная систе-
ма, в результате которой про-
изошла 100% приживаемость 
растений.
На территории парка есть аллея  
каштанов, аллея роз, которые 
высажены выпускниками нашей 
школы. Аллея кактусов насчи-
тывает  32 вида (создана после 
посещения нашими учителями 
Болгарии), лужайки с игруш-
ками, роща из грецкого ореха. 
Установлены статуи львов и лошади.
Ребята бережно и трепетно уха-
живают за растениями, поливают, 
просапывают, обрезают, пополняют 
видовой состав растений. И что ха-
рактерно, деятельность, связанная с 
благоустройством пришкольной тер-
ритории, отражается в ученических 
работах природоохранной направ-
ленности. Тематика самая  разно-
образная: «Дерево життя», «Квіти 
шкільного двору», «Географічний 
майданчик у дії» и т.д. Они подчине-
ны главной , стержневой задаче - вос-
питанию у ребят трудолюбия, любви 
к  природе родного края, бережному, 
ответственному отношению к окру-
жающей среде, что способствует не 
только развитию эстетического вкуса, 
но и пропаганде здорового образа 
жизни.
В учебно–воспитательном комплексе 
ведется творческая и практическая 
деятельность учащихся, родителей, 
педагогического коллектива и техни-

ческого персонала по благоустрой-
ству территории школьного двора и 
окрестностей. Мы задались целью 
превратить учебно–воспитательный 
комплекс в самый красивый микро-
район села Ларжанка.
Хотим видеть наше учебное заведе-
ние красивым, современным, ухожен-
ным, в море зелени и  цветов, в инте-
ресном ландшафтном решении.
Кем бы мы ни были, где бы мы ни ро-
дились, для всех прекрасным и ра-
достным домом остается наш родной 
край.
До недавнего времени люди считали, 
что пользуются наследием предков, а 
на самом деле  брали в долг у потом-
ков. Пришло время одуматься. Мил-
лионы друзей природы во всех угол-
ках планеты объединяются сегодня в 
решимости отстоять жизнь на планете.

А. С. АРЕШКИН,
 директор Ларжанского  учебно - 

воспитательного  комплекса  
Измаильского района

 

Приближаются летние каникулы 
и областной комитет Профсоюза 
работников образования и науки 
Украины, коллектив сотрудников 
детского учреждения оздоровле-
ния и отдыха «Знамя» уже давно 
готовятся к новому оздоровитель-
ному сезону, чтобы для детей ра-
ботников образования Одещины 
лето стало веселым и необыкно-
венным.
Прежде всего выполнен необходимый 
ремонт спальных корпусов и производ-
ственных помещений, заасфальтирова-
ны дорожки между корпусами.
Улучшена материальная база: приобре-

тены шкафы-купе, новые кровати, столы 
из нержавейки, разнообразная посуда 
и т.д.
Особенно тщательно готовим познава-
тельно-развлекательные и спортивные 
программы, чтобы каждая смена была 
наполнена яркими событиями, незабы-
ваемыми встречами со старыми и новыми 
друзьями. И ждет вас, ребята, огромное 
количество самых увлекательных и раз-
нообразных конкурсов, тематических 
вечеров: «Царство Нептуна», «Крок до 
зірок», «Квест», спортивные состяза-

Галина МИЗИНА, 
директор детского учреждения 

оздоровления и отдыха «Знамя»

И СНОВА ВАШ ВЫБОР – 
ЛАГЕРЬ «ЗНАМЯ»!

ния – «Козацькі розваги», «Весе-
лые игры», «Малые Олимпийские 
игры», прогулки и экскурсии, отдых 
и развлечения, связанные с морем.
Изюминкой сезона станет целая 
программа расширения кругозо-
ра по английскому языку в рамках 
Всеукраинского года английского 
языка. Это и совершенствование 
навыков разговорной английской 
речи через общение детей и вос-
питателей в режиме дня, разучива-
ние стихотворений, песен, речевок 
на английском языке, подготовка 
каждым отрядом сказки для уча-
стия в инсценировке сказок на ан-

глийском языке «In the world of fairy 
tales» («В мире сказок»).
Уважаемые родители! Я ответила 
на вопросы, которые с середины 
апреля вы и ваши дети задаете по 
телефону, при посещении лагеря и 
когда слышу: «И снова наш выбор 
– лагерь «Знамя», уверена: обоюд-
ное желание сделать отдых детей 
незабываемым исполнится.

       16-17 травня  року відбулися  Дні   обласного комітету Профспіл-
ки працівників освіти і науки України у Кілійському районі.  
      На базі  Вилківського НВК «ЗОШ-ліцей»  і Кілійського НВК «ЗОШ №3-лі-
цей» були проведені  «круглі столи» з керівниками  і головами первинних проф-
спілкових організацій, в роботі яких  взяли участь 116 освітян району. Голова 
обкому Профспілки  Дубовик Ніна Олександрівна ознайомила присутніх  з   
діяльністю галузевої Профспілки, напрямками поліпшення іміджу профспілок,  
зосередивши увагу на  ви-
кликах та реаліях сьогодніш-
нього дня. Під час зустрічі з 
головою Кілійської районної 
ради Бойченком П.І., голо-
вою Кілійської РДА  Грєко-
вим В.В. і керівником відділу 
освіти Мергутом С.І. вона 
висловила свою стурбова-
ність ситуацією щодо оплати 
праці освітян району з січня 
2016 року, відшкодування 
працівникам втрат внаслідок 
інфляції та встановлення пе-
дагогам району принизливої 
надбавки за престижність педагогічної праці в розмірі 1%.
    У рамках Днів обкому  також відбулися зустрічі працівників обкому  із спіл-
чанами безпосередньо в трудових колективах загальноосвітніх і дошкільних 
навчальних закладів.
        

Дні обкому Профспілки 
в Кілійському та Савранському районах

18-20 травня в Савранському районі відбулися Дні обкому Проф-
спілки. Представники обкому Профспілки – заступник голови Любов Корній-
чук, спеціаліст з питань інформаційно-аналітичної роботи та діловодства Ганна 
Вінковська,  голова Балтської районної організації Профспілки Людмила Бе-
резовська відвідали 8 закладів освіти 
району, провели зустрічі з освітянами 
та профспілковим активом.
Л.Т. Корнійчук проінформувала спіл-
чан про боротьбу галузевої Проф-
спілки за підвищення соціальних стан-
дартів, в тому числі заробітної плати, 
проти прийняття неконституційних 
законів. Окремо зупинилася на орга-
нізації оздоровчої кампанії, яка поч-
неться незабаром на базі оздоровчо-
го табору «Знамя» Одеської обласної 
організації Профспілки.
Під час зустрічей у колективах освітя-
ни отримували консультації з питань, які їх хвилювали.  
Представниками обкому Профспілки проведено семінар для голів профспіл-
кових організацій з використанням мультимедійних презентацій. В роботі се-
мінару взяв участь завідувач відділу освіти Савранської райдержадміністрації 
Олександр Олександров, який запевнив, що в бюджеті є кошти на виплату оз-
доровчих та відпускних працівникам. 

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ Одеського обкому 
Профспілки працівників освіти і науки України
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Шановні спілчани!
З 21 по 25 червня цього року в м.Одесі відбудеться 
заключний етап ІІІ обласного фестивалю молодих 

спеціалістів «Педагогічна надія Одещини».

В програмі - робота учасників фестивалю в секціях, участь в індивідуальних 
та групових конкурсах, екскурсійна програма.
Урочисте підбиття підсумків фестивалю та визначення переможців відбу-
деться 22 червня в Будинку вчених.
Запрошуємо освітян приєднатися до участі в цьому заході та підтримати 
колег, які боротимуться за звання кращого молодого спеціаліста Одещини!

Оргкомітет

ПРАВОВИЙ ОРІЄНТИР
Роз’яснює юрисконсульт обкому Профспілки 

Леонід МИХАЙЛОВ

ГАРАНТІЇ ТА ПІЛЬГИ ПРАЦІВНИКАМ, 
ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ

При прийомі на роботу
 Законодавством забороняєть-
ся відмовляти у прийнятті на роботу і 
знижувати заробітну плату жінкам  у 
зв’язку з вагітністю або наявністю ді-
тей віком до 3 років; одиноким мате-
рям, що мають дитину віком до 14 ро-
ків або дитину-інваліда. При відмові їм 
у прийнятті на роботу роботодавець 
зобов’язаний повідомити про при-
чини відмови в письмовій формі. (Cт. 
184 КЗпП України).

При звільненні з роботи
 Забороняється звільнення з ро-
боти вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до 3 років (за медичним 
висновком — до 6 років), одиноких 
матерів, які мають дитину віком до 14 
років або дитину-інваліда. Звільнення 
таких жінок з ініціативи роботодавця 
можливе лише в разі повної ліквідації 
закладу і за умови їхнього обов’язко-
вого працевлаштування. Після закін-
чення строкового трудового догово-
ру звільнення вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до 3 років (але 
не більше ніж до 6 років, якщо дити-
на відповідно до медичного висновку 
в цей період потребує домашнього 
догляду), одиноких матерів, що ма-
ють дитину віком до 14 років або ди-
тину-інваліда, також відбувається з 
обов’язковим працевлаштуванням. 
(Cт. 184 КЗпП України).

Під час трудової діяльності
 Працюючі жінки, які мають 
дітей віком від 3 до 14 років або ди-
тину-інваліда, не можуть залучатися 
до робіт у нічний час, до надурочних 
робіт і робіт у вихідні дні або направ-
лятися у відрядження без їхньої зго-
ди. Відмова жінки в таких випадках 
не може розглядатися, як порушення 
трудової дисципліни. 
 Також вагітним жінкам відпо-
відно до медичного висновку знижу-
ються норми виробітку, норми обслу-
говування або вони переводяться на 
іншу роботу, яка є легшою і виключає 
вплив несприятливих виробничих 
факторів, із збереженням середнього 
заробітку за попередньою роботою. 
А до надання вагітній жінці відповідно 
до медичного висновку легшої робо-
ти, вона підлягає відстороненню від 
роботи зі збереженням середнього 
заробітку за всі пропущені з цієї при-
чини робочі дні за рахунок закладу.
 Жінки, які мають дітей віком до 
3 років, у разі неможливості виконан-
ня попередньої роботи переводяться 
на іншу зі збереженням середнього 
заробітку на попередній роботі до 
досягнення дитиною 3-річного віку. 
Якщо заробіток на легшій роботі ви-
щий, ніж той, який вони отримували 
до переведення, то їм виплачується 
фактичний заробіток. (Cт. 176-178 
КЗпП України).

Додаткова соціальна відпустка
 Додаткова відпустка праців-
никам, які мають дітей, належить до 
категорії соціальних відпусток. Така 
щорічна додаткова оплачувана від-
пустка надається тривалістю 10 ка-

лендарних днів без урахування свят-
кових і неробочих днів. Додаткову 
відпустку «на дітей» надають працю-
ючим:
1) жінці, яка працює та яка має двох 
або більше дітей віком до 15 років;
2) жінці, яка має дитину-інваліда;
3) жінці, яка усиновила дитину;
4) одинокій матері;
5) батькові, який виховує дитину без 
матері (у тому числі й у разі тривало-
го перебування матері в лікувальному 
закладі);
6) особі, яка взяла дитину під опіку, чи 
одному з прийомних батьків.
 За наявності кількох підстав 
для надання цієї відпустки її загальна 
тривалість не може перевищувати 17 
календарних днів. 
 Якщо дитина потребує домаш-
нього догляду, жінці надається відпуст-
ка без збереження заробітної плати 
тривалістю, обумовленою медичним 
висновком, але не більше, ніж до до-
сягнення дитиною 6-річного віку. (ст. 
19 Закону України «Про відпустки»).

При призначенні пенсії
 Жінкам, які народили 5 і більше 
дітей і виховали їх до 8-річного віку, а 
також матері інвалідів з дитинства, що 
виховали їх до цього віку, мають пра-
во на призначення пенсії за віком по 
досягненні 50 років і при стажі роботи 
не менше 15 років із зарахуванням 
до стажу роботи часу по догляду за 
дітьми. (Cт. 17 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення»).

При оподаткуванні доходів
 Платники податку, які утриму-
ють двох чи більше дітей віком до 18 
років, мають право на податкову соці-
альну пільгу в розмірі 689 грн. (100% 
суми пільги) на кожну дитину. Платни-
ки податків, які утримують дитину-ін-
валіда або є одинокою матір’ю (бать-
ком) - у розмірі 1033,50 грн. (150% 
суми пільги), y розрахунку на кожну 
дитину віком до 18 років.
 Це означає, що 689 грн. чи 
1033,50 грн. із суми заробітної плати 
не оподатковуються.
 Граничний дохід для застосу-
вання податкової соціальної пільги у 
2016 році не повинен перевищувати 
1930 грн. помножений на кількість 
дітей. (Cт. 169 Податкового кодексу 
України).

 У разі хвороби дитини
 У разі необхідності, працівники 
для  догляду  за хворою дитиною ві-
ком до 14 років мають право отрима-
ти листок непрацездатності на період,  
протягом  якого   дитина потребує до-
гляду, але не більше 14 календарних 
днів. Якщо дитина продовжує хворіти,  
то працівнику,  який  здійснює догляд  
за хворою дитиною,  після закінчення 
максимального терміну листка  не-
працездатності видається довідка за 
формою,   встановленою  МОЗ  Укра-
їни  (ф. N 138/0). (П.3 Інструкції про 
порядок видачі документів, що засвід-
чують тимчасову непрацездатність 
громадян).

АФІША БУДИНКУ ВЧЕНИХ
Червень

30 травня – 16 червня – В рамках Днів польської культури в в Оде-
сі художня виставка 
українських та поль-
ських митців «Півден-
ний вітер».

01 червня, середа. 
12.00 – Конфе-
ренція-презентація 
Одеської загальноос-
вітньої школи-інтер-
нату №93 для дітей з 
вадами зору. Вистав-
ка живопису учнів ін-
тернату.

02 червня, четвер. 16.00. - Асоціація ветеранів культурно-просвітниць-
кої роботи. Концерт «Старовинний романс».

04 червня, субота. 12.00 – Клуб всіх муз. В гостях у клубу дитячої теа-
тральної школи. Спектакль «Бал в Одесі».

11 червня, субота. 12.00. – Наукова спілка ІТОН. «Екологія Чорного 
моря» (доцент Тюлєнєва Н.В.). Музичне привітання народної артистки Укра-
їни Наталії Завгородньої. 

12 червня, неділя. 15.00. – Клуб «Ліра». Літературно-музична програ-
ма «Серце співає про Італію».

13 червня, понеділок. 09.00-18.30 – Фінал обласного фестивалю-кон-
курсу самодіяльної художньої творчості серед працівників освіти.

14 червня, вівторок. 

09.00-17.00 – Фінал обласного фестивалю-конкурсу самодіяльної худож-
ньої творчості серед працівників освіти.

17.00 – Секція книги. «Літературна доля Інеси Арманд». 
Презентація книги А.Чацького «Люди творчості».

18.00 - Семінар голів обласних, Київської міської організацій Профспілки 
«Діяльність організаційних ланок Профспілки щодо захисту трудових та со-
ціально-економічних інтересів спілчан в сучасних умовах».

17 червня, п’ятниця. 16.00 – Виставка живопису випускників Південноу-
країнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

22 червня, середа. 14.30– Фінал ІІІ обласного фестивалю молодих спе-
ціалістів «Педагогічна надія Одещини».

24 червня, п’ятниця. 17.00 – Наукова історико-краєзнавча секція «Оде-
сика». «Даровані зустрічі» - зустріч з автором книги професором Макси-
менко В.С.

30 червня, четвер. 16.00 – Виставка живопису випускників училища ім.
Грекова.


