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           Більше 35  тисяч представ-
ників різних професій, проф-
спілкових організацій, громадян 
зібралися 6 липня 2016 року в 
Києві на Всеукраїнський марш 
протесту та мітинги біля Уряду і 
Верховної Ради України у зв’яз-
ку із шоковим підвищенням 
ціни на газ і комунальні тарифи.

В акції взяли участь члени  всеукраїн-
ських профспілок, які представляють 
трудові колективи з усієї України, се-
ред них – майже сім тисяч освітян, у 
тому числі  150 представників Одесь-
кої обласної організації Профспілки.
           Акції передували численні звер-
нення  освітянських профспілкових ор-
ганізацій до Уряду та Верховної Ради 
України. Лист від Одеської обласної 
організації Профспілки був направле-
ний 1 червня 2016 року. Але, на жаль, 
конструктивної позитивної  відповіді на 
звернення  не отримали, тому на заклик 
та вимогу членів профспілок, усіх лю-
дей праці  23 червня на засіданні Ради 
Федерації профспілок України було 
прийняте рішення про проведення Все-
українського маршу протесту та мітин-
гів біля Уряду і Верховної Ради України.
             Під час виступу на мітингу  Голо-
ва Федерації профспілок України Гри-
горій Осовий наголосив на тому, що в 
ситуації, яка склалася в країні,  йдеться 

Акція протесту профспілок України: європейським цінам – європейську зарплату!
не тільки про зниження цін та тарифів, 
але, в першу чергу, про підвищення 
рівня зарплат та соціальних стандар-
тів. Профспілки запропонували комбі-
нований варіант вирішення цього пи-
тання – часткове підвищення зарплати 
і одночасне зменшення ціни на газ.
      Головне гасло, під яким пройшов 
марш, – «ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЦІНАМ 
– ЄВРОПЕЙСЬКУ ЗАРПЛАТУ!». 

Вимоги учасників 
профспілкового маршу

     Від Уряду -  невідкладно про-
вести реформу оплати праці. Вста-
новити з 1 жовтня гарантовану 
державою мінімальну зарплату на 
економічно обґрунтованому рівні 
прожиткового мінімуму 3067 грн, 
відповідно підняти пенсії та стипендії.
      Від власників підприємств 
– підвищити з 1 липня ц.р. зарп-
лату працівникам не менше ніж на 
15% за рахунок отриманої еко-
номії від зниження державою удві-
чі єдиного соціального внеску.
      Від народних депутатів - не-
відкладно заслухати звіт Уряду з пи-
тань цінової політики і соціального 
захисту, прийняти рішення на убезпе-
чення простих людей від зубожіння.
      Переговорна група на чолі з Го-
ловою ФПУ Григорієм Осовим  зу-
стрілася з Прем’єр-Міністром Укра-

їни Володимиром Гройсманом.
Учасники Всеукраїнського маршу 
протесту затвердили текст Резолюції 
та вручили її представникам Кабінету 
Міністрів та Верховної Ради України.

Реагування Уряду 
на вимоги профспілок

За результатами зустрічі з пред-
ставниками ФПУ 6 липня 2016 року 
Прем’єр-міністром України В.Б. 
Гройсманом надано доручен-
ня  центральним органам виконав-
чої влади стосовно розробки зако-
нопроектів щодо реформування 
системи оплати праці та утво-
рення робочої групи з опрацювання 
пропозицій щодо перегляду цін 
на природний газ. Членів Кабіне-
ту Міністрів України зобов’язано на 
системній основі проводити зустрічі з 
ФПУ та галузевими профспілками та  
неухильно дотримуватись принципів 
соціального діалогу під час прийнят-
тя рішень з питань соціально-еконо-
мічної політики, трудових відносин.
За  підсумками зустрічі з керівниц-
твом ФПУ та головами Всеукраїн-
ських профспілок 15.06.2016 надано 
відповідні доручення першим ві-
це-прем’єр-міністром України – 
міністром економічного розвит-
ку і торгівлі України С.І. Кубівим, 
зокрема щодо утворення робочої 
групи з метою опрацювання пропо-
зицій профспілок стосовно цінової  і 
тарифної політики, створення міжгалу-
зевої тристоронньої соціально-еконо-
мічної ради при Мінекономрозвитку.

За інформацією Мінфіну, ініційова-
не профспілками питання перегля-
ду рентної плати за користування 
надрами з метою зниження ціни на 
газ буде опрацьоване в рамках пар-
ламентсько-урядової робочої групи. 

Щодо подальших дій ФПУ
На виконання доручення Прем’єр-міні-
стра України В.Б. Гройсмана протягом 
липня – серпня мають бути напрацьо-
вані узгоджені пропозиції щодо рефор-
мування системи оплати праці, збіль-
шення розміру мінімальної заробітної 
плати, перегляду ціни на газ, які ста-
нуть складовою пакета законодавчих 
ініціатив Уряду для розгляду наступ-
ною, п’ятою, сесією Верховної Ради, 
яка розпочне роботу 6 вересня п.р. 
Для підготовки узгоджених пропозицій 
ФПУ має делегувати своїх представни-
ків до складу відповідних робочих груп. 
У другій декаді вересня пропонуєть-
ся розглянути на засіданні президії 
ФПУ стан виконання постанови Ради 
ФПУ «Про позицію і дії ФПУ, її член-
ських організацій на захист прав та 
інтересів працюючих в умовах шоко-
вого підвищення ціни на газ і тарифів 
на житлово-комунальні послуги», а 
також визначитись щодо подальших 
колективних дій на захист соціально-е-
кономічних прав та інтересів трудя-
щих в умовах зростання цін і тарифів.

Любов  КОРНІЙЧУК, 
заступник голови Одеської обласної 
організації Профспілки працівників 

освіти і науки України

Шановні 
колеги! 

Вітаємо з Днем 
незалежності 

України!

Бажаємо миру, щастя, щедрої 
долі, злагоди, успішних досяг-
нень у професійній та гро-
мадській діяльності на благо 
процвітаючої, сильної України.

З повагою
президія Одеського обласного комітету 

Профспілки працівників освіти і науки України

Шановні освітяни! 
Вітаємо зі святом 

1 Вересня - Днем знань!
Розпочинається новий навчальний рік, 
який відкриває учням цікаву, хоча й 
нелегку дорогу – дорогу до знань.
Впевнені, що зерна науки дадуть добрі 
сходи і зростуть у юних душах урожаєм 
мудрості та натхнення. Щиро бажаємо 
учням та студентам високих результатів 
у навчанні,  активної та цікавої громад-
ської діяльності, міцного здоров’я та 
наснаги.
А всім освітянам бажаємо, щоб щоденна 
напружена та кропітка праця давала багаті 
плоди та приносила лише задоволення, а 
творче натхнення дарувало гарний настрій 

та сприяло професійним досягнен-
ням!

З повагою  президія Одеського 
обласного комітету Профспілки 

працівників освіти і науки України



2Освітянський профспілковий вісник

Цьогорічний фестиваль став для мо-
лодих освітян  не просто конкурсним 
випробуванням на професійну май-
стерність, але й подарував цікавий 
життєвий досвід, корисні знання та 
нових знайомих. У «Педагогічній 
надії Одещини» брали участь пе-
реможці районних та міських кон-
курсів. Усім їм необхідно було про-
демонструвати досвідченому журі 
своє бачення уроку майбутнього, 
презентувати себе як професіонала 
та всебічно розвинену особистість.
На відкритті фестивалю конкурсантів 
привітали: завідувач кафедри ме-
неджменту і розвитку освіти Одесь-
кого обласного інституту удоскона-
лення  вчителів Валерій Шупарський, 
голова Одеської обласної органі-
зації Профспілки Ніна Дубовик, за-
ступник голови  Одеської обласної 
організації Профспілки  Любов Кор-
нійчук, старший викладач кафедри 
менеджменту і розвитку освіти Ле-
онід Фурсенко, вчитель ЗОШ №4 
м.Іллічівська, переможець обласного 
конкурсу «Учитель року-2016» в но-

«Педагогічна надія Одещини»: час молодих та перспективних
З 21 по 24 червня цього року пройшов ІІІ обласний фестиваль мо-
лодих спеціалістів  «Педагогічна надія Одещини», в якому взяли 
участь 36 представників з 28 регіонів області. 

мінації «Українська мова та літера-
тура» та учасник Всеукраїнського 
етапу конкурсу Тетяна Шинкаренко. 
Звертаючись до конкурсан-
тів, голова обласної організації 
Профспілки Н.О. Дубовик наго-
лосила на тому, що їх участь в об-
ласному етапі фестивалю – це вже 
перемога, та побажала всім успіхів. 
Заступник голови Любов Кор-
нійчук познайомила учас-
ників з діяльністю обласної 
організації Профспілки, використо-
вуючи мультимедійну презентацію.
Молоді освітяни отримали цін-
ні настанови та поради від сво-
їх досвідчених колег. Так Л.Фур-
сенко розповів учасникам про 
особливості педагогічної атеста-
ції, зокрема молодих спеціалістів.
У перший день у приміщенні Одесь-
кого обласного інституту удоскона-
лення вчителів проходила виставка 
творів у жанрі образотворчого та 
декоративно-прикладного мисте-
цтва, присвячена 25-й річниці неза-
лежності України. Авторами робіт 

– картин, квіткових 
композицій, прикрас, 
архітектурних мо-
делей тощо - були 
самі конкурсанти.
Потім на базі  науко-
во-методичних лабо-
раторій Одеського  
обласного   інституту 
удосконалення вчите-
лів відбулися психоло-
гічні тестування та тре-
нінги «У колі друзів» 
та «Школа майбут-
нього», спрямованих 

налаштувати учасників 
фестивалю на робочий 
ритм, підготувати до кон-
курсної частини та вста-
новити дружні стосунки. 
Наступний день розпо-
чався з індивідуального 
конкурсу «Урок май-
бутнього», за підсум-
ками якого обирали 
учасників фіналу. Журі 
дуже складно було ви-
значитися, оскільки ба-
гато конкурсантів показали гарні 
результати, і врешті-решт 11 осіб 
увійшли до фіналу, який пройшов 
в Одеському будинку вчених.  
Фінальна частина складалася з 
двох конкурсів. У першому під наз-
вою «Гімн професії» кожен мав 
розповісти про те, як і чому обрав 
учительську професію. Учасники 
розповідали про себе за допомо-
гою мультимедійних презентацій, 
показу міні-фільмів, і навіть співали. 
Не менш видовищним та яскравим 
став другий конкурс «Світ моїх за-
хоплень». Як виявилося, майже всі 
фіналісти фестивалю – талановиті 
майстри рукоділля. До декоратив-
но-прикладного мистецтва прихильні 
як дівчата, так і юнаки. Глядачам та 
журі вони демонстрували картини, 
вироби з бісеру, топіарії, віночки, 
намиста, дерев’яні вироби тощо. 
Складно було визначитися з пе-
реможцями фестивалю, адже всі 
конкурсанти проявили себе креа-
тивними, активними та таланови-
тими. А кращими із кращих стали:
І місце - Вергелес Клара Олек-
сандрівна, вчитель інформати-
ки Базар’янської ЗОШ I-III сту-
пенів Татарбунарського району;
ІІ місце - Бочковар Іван Геор-

гійович, учитель історії та пра-
вознавства Кислицької  ЗОШ 
І-ІІІ ст. Ізмаїльського району;
ІІІ місце - Смоквина Наталя Сер-
гіївна, вчитель фізичної культури і 
захисту Вітчизни ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с.Барабой Овідіопольського району.

Переможці нагороджені Ди-
пломами обкому Профспілки 
та грошовими винагородами.
Матеріальне заохочення від обкому 
Профспілки отримали й переможці 
огляду кращих робіт, присвячених 
25-й річниці незалежності України.

 Нововведенням цьогорічного фес-
тивалю стало збагачення культурної 
програми: для всіх учасників було 
організовано дводенну екскурсій-
ну поїздку до м.Вінниці. Молоді 
педагоги відвідали Вінницький дер-
жавний педагогічний університет 
ім. М.Коцюбинського, де відбула-
ся зустріч з керівництвом універ-
ситету, представниками молодіж-
ної ради та профактиву Вінницької 
обласної організації Профспілки.

Служба зв’язків з громадськістю та 
ЗМІ Одеського обкому Профспілки 
працівників освіти і науки України

В червні цього року в Полтав-
ській області було проведено 
виїзний семінар голів терито-
ріальних організацій Одеської 
обласної організації Профспіл-
ки, первинних профспілкових 
організацій вищих навчальних 
закладів. Метою поїздки став 
обмін досвідом щодо створення 
об’єднань територіальних гро-
мад, реорганізації мережі на-
вчальних закладів та ролі ор-
ганізацій Профспілки в цьому 
питанні. Дні, проведені на Пол-
тавщині під час семінару, були 
насиченими, а учасники захо-
ду запозичили для свого робо-
чого досвіду чимало цікавого.

Полтавська обласна організація 
Профспілки об’єднує в своїх рядах 
55 тисяч членів Профспілки, 30 те-
риторіальних організацій та 22 пер-
винні профспілкові організації вищих 
та професійно-технічних навчальних 
закладів. Полтавські колеги мають 
позитивні напрацювання із повер-
нення до своїх лав членів Проф-
спілки, що вибули у зв’язку із ство-
ренням альтернативної профспілки 
працівників освіти в місті Полтаві. 
Головним питанням, яке було включе-
но до семінару, стали нововведення в 
освітній системі в рамках створення 
територіальних громад. В Полтав-
ській області територіальні грома-
ди створені у 8 районах. Зокрема 
досвід Кременчуцького району був 
детально розглянутий на семінарі 
під час відвідування загальноосвіт-
ньої школи с.Червонознам’янка. З 
профспілковим активом зустрілися 
заступник Червонознам’янського 
сільського голови Юрій Жмак та на-

ки Олександр 
Ч е р н о б е л ь , 
Миргородсько-
го міськкому 
Профспілки Іри-
на Шевченко, 
К о з е л ь щ и н -
ського райко-
му Профспілки 
Сергій Прудкий, 
К р е м е н ч у ц ь -
кого райкому 
П р о ф с п і л к и 
Анна Чумак та 
П о л т а в с ь к о г о 
райкому Проф-
спілки Олена Цвіркун. Також про 
систему освіти в області інформу-
вали керівники відділів освіти:  Ми-
ргородського - Тетяна Колибельнік, 
Кременчуцького - Оксана Семерянін.
У рамках семінару актив обласної 
організації Профспілки відвідав Пол-
тавську обласну гімназію-інтернат 
для обдарованих дітей  імені А.С.
Макаренка, яка  розташована в селі 
Ковалівка, на території музею-за-
повідника А.С. Макаренка.  З 2006 
по 2012 роки на базі цього закладу 
впроваджувалася в життя обласна 
програма «Пілотний проект «Школа 
майбутнього», і це дало багаті плоди 
як стосовно матеріально-технічної 
бази, так і стосовно успіхів вихованців 
гімназії. Відвідали учасники семінару 
й оздоровчий табір для обдарованих 
дітей «Ерудит», який розташований 
в с.Потоки Кременчуцького району.  
Культурна складова програми се-
мінару заслуговувала найвищої 
оцінки, екскурсії були яскравими та 
цікавими. Одеські профактивісти 
відвідали національний музей-за-
повідник українського гончарства в 

чальник відділу освіти, сім’ї, молоді 
та спорту громади Олена Беркела. 
Як вони неодноразово підкреслюва-
ли,  за доволі короткий час з моменту 
створення територіальної громади 
неможливо дати об’єктивну оцінку 
роботи навчальних закладів у нових 
умовах та спрогнозувати їх перспек-
тиви на майбутнє, але поки що пози-
тивних моментів все ж таки більше. В 
районі немає малокомплектних шкіл, 
тому загрози їх закриття не було. Не 
було проблем переходу вчителів на 
нові місця роботи у зв’язку з реорга-
нізацією освітньої мережі, а співпра-
ця з профспілковими організаціями  
триває на тому ж самому рівні, відпо-
відно не було й випадків виходу пра-
цівників освіти з галузевої Профспіл-
ки. Немає проблем з підвозом учнів, 
адже сама територіальна громада 
невелика за обсягом – 3 навчальні 
заклади та 2 дошкільні навчальні за-
клади, отже, одного шкільного авто-
буса для всіх вистачає. Щодо органі-
зації роботи бухгалтерської служби, 
то було вирішено зупинитися на варі-
анті централізованої бухгалтерії при 
відділі освіти. Фінансування мережі 
освіти відбувається безпосередньо 
від Міністерства освіти і науки Укра-
їни до територіальної громади, яка у 
свою чергу виділяє кошти на освітні 
заклади. Але при цьому про вико-
ристання коштів навчальні заклади 
громади звітують перед Департа-
ментом освіти. Освітяни новостворе-
ної громади очікують покращення 
матеріально-технічної бази, але що 
буде далі – точно поки ще невідомо.
З учасниками семінару ділилися до-
свідом роботи голови Зіньківського 
райкому Профспілки Роман Попо-
вич, Шишацького райкому Профспіл-

смт. Опішні, національний музей-за-
повідник М.В.Гоголя і оспівані цим 
видатним письменником села Пол-
тавщини – Диканьку та Великі Соро-
чинці. Побували в Козельщинському 
жіночому монастирі Різдва Пресвя-
тої Богородиці, в музеї-заповіднику 
А.С.Макаренка, історико-культур-
ному заповіднику «Поле Полтавської 
битви» та в музеї І.П.Котляревсько-
го. Всі ці місця, сповнені справжнім 
українським колоритом та духом 
національної свідомості, захопи-
ли одеських гостей своєю красою.

 Одеський обласний комітет Проф-
спілки щиро вдячний колегам з 
Полтавської обласної організа-
ції Профспілки за прекрасну ор-
ганізацію семінару. Співпраця з 
нашими колегами продовжиться 
й у майбутньому, і наші спільні зу-
стрічі обов’язково ще відбудуться. 

Служба зв’язків з громадськістю 
та ЗМІ Одеського обласного 

комітету Профспілки працівників
освіти і науки України

Співпраця з полтавськими колегами продовжується
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Із 12 по 17 липня 2016 року в 
Республіці Болгарія (м. Варна) 
відбулися XII Міжнародні зма-
гання вчителів, організаторами 
яких є Профспілка болгарських 
вчителів та Болгарська робітни-
ча федерація «Спорт і здоров’я». 
Змагання  проводилися під па-
тронатом Прем’єр-Міністра 
Республіки Болгарія Бойка Бо-
рисова, Президента Конфеде-
рації незалежних профспілок 
Болгарії Пламена Димитрова 
та Європейського директора 
Європейського комітету Проф-
спілок освіти Мартіна Ромера.

Цього року в змаганнях взяли участь 
понад 450 осіб, а це 25 команд з усіх  
регіонів Болгарії, а також команди з 
Польщі, Румунії, України, представ-
ники з Таджикистану й Македонії.
Команда освітян з України на цих 
змаганнях складалась із 14 учас-
ників з 8 регіонів. Нашу область 
представляли: Мамедов Афла-

Команда освітян на Міжнародних змаганнях учителів у Болгарії
тун Гаджаг  огли, учитель фізич-
ної культури НВК «ЗОШ-гімназія» 
м.Котовська; Буберенко Олек-
сандр Сергійович, учитель фізич-
ної культури Біленьківської ЗОШ І-ІІ 
ст. Білгород-Дністровського району, 
та Моренко Олександр Михай-
лович, директор Десантненської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Кілійської районної ради.
У змаганнях із шахів в особистому за-
ліку друге місце здобула Ольга Кри-
чильська (Рівненська обл.), Афлатун 
Мамедов (Одеська обл.) – третє місце.
В особистому заліку в змаганнях з 
настільного тенісу призерами ста-
ли: Олександр Буберенко (Одесь-
ка обл.) – 2 місце та Золтан Сіла-
ді (Закарпатська обл.) – 3 місце.
Крім того, учасниками команди Украї-
ни організовано вечір дружби, на який 
були запрошені організатори змагань, 
почесні гості та представники країн – 
учасниць з   Польщі, Румунії, Македонії.
Голова Профспілки працівників осві-
ти і науки України Георгій Труханов, 

якого було запрошено на змагання в 
якості почесного гостя, висловив сло-
ва подяки за прекрасну організацію 
змагань, сподівання на продовження 
співпраці у сфері розвитку спорту за-
ради миру та популяризацію фізкуль-

тури й спорту серед освітян України.

13-14 червня  2016 року в Бу-
динку вчених пройшов  облас-
ний фестиваль-конкурс само-
діяльної художньої творчості 
серед працівників загальноос-
вітніх, дошкільних, позашкіль-
них навчальних закладів, у 
якому взяли участь більше 300 
працівників освіти  із 28 ра-
йонів і міст Одеської області. 
Традиційно найбільша кількість 
учасників була представлена   у во-
кально-хоровому жанрі та деко-
ративно-прикладному мистецтві.
Найактивнішу участь у фести-
валі-конкурсі взяли творчі ко-
лективи  міст Білгорода-Дні-
стровського, Ізмаїла, Теплодара, 
Южного;  Балтського, Болградсько-
го,  Іванівського, Комінтернівського,  
Київського  м. Одеси, Овідіопольського,  
Роздільнянського, Саратського  районів.
Відрадно відзначити, що наші осві-
тяни не поринули з головою у вир 
проблем і негараздів, а знайшли час 

Освітянські таланти
і можливості для творчості, радуючи 
членів журі та всіх присутніх дзвін-
кими голосами, запальними танця-
ми, яскравим гумором, справжніми 
шедеврами образотворчого та де-
коративно-прикладного мистецтва.   
На підставі висновків журі  облас-
ного фестивалю-конкурсу самоді-
яльної художньої творчості серед 
працівників навчальних закладів  
Дипломами  обкому Профспілки і 
грошовими преміями нагородже-
ні колективи та окремі  виконавці, 
які посіли призові місця. Абсолют-
ними переможцями (І місце) стали: 

вокально-хоровий жанр
категорія «хори»:

 І місце – хор «Лілея»,   Овідіополь-
ський  район
категорія «вокальні ансамблі»: 
І місце - ансамбль Центру позаш-
кільної творчості, Балтський район

категорія «солісти»:
І місце -  Колісниченко І.В., Микола-
ївський район

Служба зв’язків з громадськістю 
та ЗМІ Одеського обласного 

комітету Профспілки працівників
 освіти і науки України

 інструментальний 
жанр

  категорія 
«інструментальні 

ансамблі»:
І місце – ансамбль 
«Веселі музики», Овіді-
опольський район 
категорія «солісти»
І місце – Кондранін 
І.М., м. Южне

 хореографічний 
жанр

І місце – ансамбль 
«Магія», Болградський 
район

 театральний жанр 
І місце – колектив «Водевіль», Са-
ратський район

  авторське виконання  творів 
І місце –Колотова О.К., м. Южне 

 образотворче мистецтво
І місце – Гуцул О.А., Овідіополь-
ський район

 декоративно-прикладне 
мистецтво

І місце -  Космикова М.А., Овіді-

опольський район, Попова Л.С., 
Роздільнянський район.
Вітаємо переможців з нагоро-
дами! Бажаємо всім учасникам 
нових творчих злетів, щоб твор-
че натхнення ніколи не залиша-
ло вас! До наступних зустрічей! 

Любов  КОРНІЙЧУК, 
заступник голови Одеської 

обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України

Громадський контроль виборни-
ми органами Одеської обласної 
організації Профспілки за до-
держанням законодавства про 
працю здійснюється відповідно 
до норм Кодексу законів про 
працю України, законів України 
«Про професійні спілки, їх пра-
ва та гарантії діяльності», «Про 
соціальний діалог в Україні».

За підсумками І півріччя 2016 
року виборними органами облас-
ної організації Профспілки про-
ведено 256  перевірок додер-
жання законодавства про працю.
У ході перевірок виявлено 151 пору-
шення законодавства про працю. Біль-
шість складають порушення у сфері 
оплати праці - 48, гарантій і компенса-
цій, які мають надаватися працівникам, 
– 21, робочого часу -35, звільнення та 
переведення працівників – 21. Кіль-
кість працівників, трудові та соціаль-
но-економічні права яких порушено у 
І півріччі 2016 року склала 4990 осіб.
З метою поновлення трудових прав 
працівників та на виконання законо-
давчо наданих повноважень проф-
спілковими органами підготовлено та 
направлено 83 подання про усунення 
порушень законодавства про працю, 
з них роботодавцям - 60, органам ви-
конавчої влади та органам місцевого 
самоврядування – 23. Про порушення 
трудового законодавства інформу-

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОЗАХИСНОЇ РОБОТИ – 
ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ

вали також інші органи. На підтримку 
дій ЦК Профспілки працівників освіти 
і науки України профспілкові органи 
направили 939 звернень Президенту 
України, Голові Верховної Ради Укра-
їни, Кабінету Міністрів України щодо 
недопущення порушення прав освітян. 
Із 151 виявленого порушення зако-
нодавства про працю усунуто - 93, 
з них роботодавцями – 72, орга-
нами виконавчої влади та органа-
ми місцевого самоврядування – 20. 
Решта залишається на контролі.
Завдяки зверненням ЦК Профспілки, 
багатьох обласних організацій, в тому 
числі й Одеської, до Міністра освіти 
України Гриневич Л.М. скасовано на-
каз Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 13.04.2016 № 433 «Про деякі 
питання формування штатних норма-
тивів», яким зобов’язано керівників 
навчальних закладів забезпечити 
скорочення на 10% керівного, адмі-
ністративного, управлінського, госпо-
дарсько-обслуговуючого персоналу, 
водіїв, робітників, які обслуговують 
громадські будівлі дошкільних, загаль-
ноосвітніх, позашкільних закладів. 
Іванівською районною організацією 
були надіслані письмові звернення 
депутатам Верховної Ради України з 
приводу зареєстрованого у Верхов-
ній Раді України законопроекту «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності». Прем’єр-міністру 

України Гройсману В.Б. – з питання 
коригування освітньої субвенції з дер-
жавного бюджету для Іванівського 
району на червень 2016 року; Ка-
бінету Міністрів України – з приводу 
прийняття Кабінетом Міністрів України 
27 квітня 2016 року в односторон-
ньому порядку антисоціальної поста-
нови № 315 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2015 року № 758», від-
повідно до якої з 1 травня 2016 року 
підвищено ціни на газ для населення.
У зв’язку з незабезпеченням за-
міни кухарів на період їхніх від-
пусток, неукомплектування штатів 
посадами медсестер, машиністами 
із прання та ремонту білизни, обком 
Профспілки направив листи голові 
Савранської районної ради та на-
чальнику відділу освіти Савранської 
райдержадміністрації з вимогою за-
безпечити з 1 вересня 2016 року 
фінансування заробітної плати пра-
цівникам дошкільних навчальних за-
кладів, у тому числі за період відпусток. 
Через невиплату заробітної плати 
працівникам професійно-технічної 
освіти Ізмаїльським міськкомом Проф-
спілки були відправлені звернення до 
Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України. 
З цього приводу представники Проф-
спілки взяли участь в акції протесту, 
яка відбулася 29 січня 2016 року.

Належну роботу із захисту трудових 
прав працівників здійснював Болград-
ський районний комітет Профспілки, 
за зверненнями якого були усунуті 
порушення щодо недопущення вивіль-
нення працівників без попередження. 
Протягом І півріччя 2016 року Кілій-
ською районною організацією було 
надіслано 5 листів-звернень органам-
місцевого самоврядування з приводу 
порушення прав освітян на відшко-
дування їм втрат внаслідок інфляції з 
01.01.2016 року та до Міністерства 
фінансів України з приводу підтримки 
пропозиції ЦК до проекту основних на-
прямів бюджетної політики на 2017 рік. 
На підтримку вимог членських орга-
нізацій, обком Профспілки в І півріч-
чі 2016 року направив 29 звернень.
За 6 місяців 2016 року виборними 
профспілковими органами надано 
3912 консультацій із правових питань.
З метою підвищення правової обі-
знаності спілчан проводиться систем-
на правороз’яснювальна робота з 
питань трудового законодавства. 
Проведено 149 семінарів-навчань 
для профспілкового активу, під-
готовлено для використання в ро-
боті 93 методичних матеріали, 
надано через засоби масової інфор-
мації 70 роз’яснень законодавства.

Леонід МИХАЙЛОВ, 
юрисконсульт обкому Профспілки



4Освітянський профспілковий вісник

«ОСВІТЯНСЬКИЙ 
ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК»

Реєстраційне свідоцтво ОД №1295-176-Р
Засновник: Одеська  обласна  організація 
Профспілки  працівників  освіти  і  науки 
України

Адреса редакції: 65079, м.Одеса, пл. Куликове поле, 1, кім. 312-314
Тел./факс: (048) 725-93-32 Електронна пошта: obkom_odessa@te.net.ua, сайт: www.pon-odessa.org.ua
Редакційна колегія: Н.О. Дубовик (головний редактор), Л.Т. Корнійчук, І.М. Щедров, В.С. Шупарський, Т.В. Страхова, Г.О. Вінков-
ська, Т.І. Панасюк, О.І. Вавілова, Т.С. Притуляк, Т.М. Гуцулюк, В.М. Бондаренко.
Тираж 1500 екз.
Номер замовлення 334
Віддруковано у видавництві «Астропринт», вул. Розумовська, 21
Виходить раз на два місяці

БОНДАРЕНКО Валерій 
Миколайович – учитель іс-
торії Навчально-виховно-
го комплексу «Загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 
смт Любашівки, голова Любашівської 
районної організації Профспілки.
Талановитий учитель, відповідальний, до-
свідчений педагог, закоханий у вчительську 
справу, плідна робота якого на освітянській 
ниві заслужено визначена високим званням 
«Заслужений вчитель України».
На посаді голови Любашівської районної 
організації Профспілки Валерій Миколайо-
вич зарекомендував себе як надзвичайно 
активна, небайдужа до людських про-
блем людина. Невипадково він є членом 

Вітаємо з ювілеєм!

На спортивно-оздоровчій 
базі відпочинку «Чорно-
морка» Одеського наці-
онального університету 
імені І.І. Мечникова кож-
ного літа оздоровлюється 
більше 300 студентів-чле-
нів профспілкової орга-
нізації, завдяки соціаль-
ному партнерству між 
ректоратом і студпро-
фкомом.  А з метою пропа-
гування активного, здорового 
способу життя в студентському 
середовищі, активізації інте-
лектуальних і творчих здібнос-
тей студентів, формування 
позитивного психологічного 
клімату через спільну діяль-
ність на базі організовуються 
різноманітні заходи і конкур-
си. Найулюбленішими з них є 
міжфакультетська універсіада 
«Студентські ігри» та свято 
Нептуна, які збирають не лише 

студентську молодь, а й інших 
бажаючих відпочивальників. 
Традиційно студентське оздо-
ровлення на базі відпочинку 
«Чорноморка» розпочинаєть-
ся з міжфакультетської універ-
сіади, яку відкриває ректор 
ОНУ Ігор Коваль. Команди 
13 факультетів та інститутів, 
322 студенти-учасники були 
розподілені по секторах, які 
легко розрізнити за кольором 
футболок учасників, оскіль-
ки кожна команда отримала 
безкоштовно набір футболок 
певного кольору з ембле-
мою профкому студентів та 
девізом університету: «ОНУ 
– это я! ОНУ – это мы! ОНУ 
– это лучшие люди страны!». 
Самі ж змагання розпочались 
з візитки команд, а потім пе-
рейшли в інтелектуальну гру 
«Що?» «Де?» «Коли?» і КВК. 
Компетентне журі не поки-
дало змагання ні на хвили-
ну, адже перемогти повинен 
найкращий. Інші етапи зма-
гань, а саме: настільний теніс, 
футбол, волейбол, баскетбол 
- вже відбувались на спортив-
них майданчиках. Своєрід-
ною «фішкою» змагань стало 
перетягування каната, де бра-
ли участь лише дівчата. Ви-
довище було захоплюючим.
Загалом, були визначені та 
нагороджені грамотами всі 
переможці в окремих видах 
змагань, а вже за загаль-
ним рейтингом обрано три 

Студентське оздоровлення 
на базі відпочинку «Чорноморка» 

місця, що стали кращими 
з кращих та нагороджені 
відповідними медалями, а 
перше місце - ще й кубком 
та екскурсійною поїздкою.
Свято Нептуна - весела го-
стросюжетна казка про вод-
не царство та зачаровану 
рибку, повчальна історія 
про те, чому варто берегти 
чисту воду та її багатства, 
а також незабутній фінал 
про те, кого і за що треба 
добре викупати цього дня. 
«Кожного року ми проводи-
мо цей захід, щоб ознайо-
мити всіх відпочиваючих із 
традиціями свята Нептуна, 
розвивати спритність, вихо-
вувати любов до народної 
пісні, прислів’їв, народних 
традицій, бажання продов-
жувати їх, прищеплювати 
бережливе ставлення до при-
родних ресурсів», - за-

уважив директор бази від-
починку «Чорноморка».
 Свято було підготовлене спіль-
ними зусиллями адміністрації 
бази та профактивом студпро-
фкому ОНУ імені І. І. Мечнико-
ва. Цього року Нептун з русал-
ками «вийшли з моря» 29-го 
липня і забавляли як студент-
ську молодь, так і дорослих ці-
кавими конкурсами та запаль-
ними танцями. Після вечері на 
«Чорноморців»   та  «Чорномор-
чиків» чекав чудовий концерт.
Емоціями та позитивними 
враженнями наповнені не 
лише водні процедури, а 
й процес походу від бази 
до моря і назад. На завер-
шення повелитель морів і 
океанів вручив призи всім 
учасникам свята. А також 
окремо в різних номінаціях, 
зокрема за підготовку костю-
мів – трьом найчарівнішим 
русалкам і мавкам та трьом 
чортенятам і водяникам. 
 Побажавши всім учасни-
кам свята міцного здоров›я, 
мирного, безхмарного неба, 
гарного відпочинку, Нептун 
відплив зі своєю свитою до 
водяного царства. Відпочи-
нок в «Чорноморці», який 
з кожним роком набуває 
статусу цілої події в житті 
студентів, удався на славу!

Вот и закончился еще один оздорови-
тельный сезон в лагере «Знамя» Одес-
ской областной организации Профсо-
юза работников образования и науки 
Украины. Чем он был замечателен?
Лейтмотив всей нашей деятельности - все 
дети для нас желанные, талантливые и лю-
бимые. И нашей задачей было сделать все, 
чтобы каждый день для них стал праздником.
Воплощение культурно-воспитательной про-
граммы стало новой ступенью в духовном 
развитии детей и способствовало знакомству 
с огромным миром, который познается детьми 
вместе с воспитателями на протяжении всей 
смены в самых различных формах. При посе-
щении театра оперы и балета (балет «Лесная 
сказка»), Украинского театра (спектакль «Кай-
даши»), театра музыкальной комедии (мюзикл 
«В джазе только девушки»), цирка «Караван 
удачи», цирка «Кобзов», музея интересной на-
уки дети знакомятся с культурным наследием и 
традициями народов, населяющих Украину. 
Незабываемыми  были экскурсии в одесские 
катакомбы, проведение квеста на 411-ой ба-
тарее, посещение монастырей города, про-
гулки по парку Победы, вечернему городу и 
морскому побе-
режью. Настоящи-
ми праздниками 
души были еже-
дневные культур-
но-развлекатель-
ные программы 
«Песня – душа 
народа», кон-
курс рисунка к 
30-летию Черно-
быльской траге-
дии, просмотры 
кинофильмов об 
истории Украи-
ны. Неизменной 
любовью у детей 
пользуются про-
граммы театра музыкальной сказки «Диво», 
«Диво-караоке», «Алло, мы ищем таланты», 
театр атаман «Козацькі розваги» с сорев-
нованиями с великанами-козаками и фай-
ер-шоу, и, конечно, «Мисс и мистер лагеря» 
и «Сказка на новый лад». Одним из новшеств 
развлекательных программ в этом году стало 
внедрение изучения английского языка: часть 
викторин, «Брейн-ринг», сказки и различные 
объявления проходили на английском. Все 
это способствовало закреплению языковых 
знаний и пополнению словарного запаса.
Апофеозом спортивной и культурно-развле-
кательных программ в завершение сезона 
стал театрализованный праздник – День Неп-
туна на берегу моря с участием всех детей и 
воспитателей. Гордо шествовали от 16-ой к 
13-ой станции Большого Фонтана русалки, 
медузы, пираты, золотые рыбки, кикиморы 
во главе с Нептуном и царицей морей под 

И каждый день – праздник
победные звуки горнов, барабанов, литавр. 
Морские забавы Нептуна и жителей под-
водного царства собрали многочисленных 
зрителей, которые с удовольствием фото-
графировались с Нептуном. Неоценимую 
помощь в проведении праздника оказала 
команда детской организации юных спаса-
телей «Школа безопасности Одесской об-
ласти» во главе с Тишаевым Александром 
Анатольевичем. Дети изучали правила по-
ведения на воде, оказывали первую помощь 
«утопающим». На территории лагеря орга-
низовали работу тира и мастер-класс для 
канатоходцев «Маятник». А настоящий бум 
вызвал мастер-класс Александра Мехеды 
по многополярным шахматам, в которых на 
одном поле могут играть 3-4 шахматиста.
Подводя итоги оздоровления сезона, с уверен-
ностью заявляем, что мы достигли ожидаемого 
результата: каждый день у нас был праздник. 
Но самая высокая оценка рабо-
ты всего коллектива лагеря «Зна-
мя» - это отзывы родителей и детей.
С волнением листаем книгу отзывов. 
«Щиро дякую за теплі і дружні відносини, 

за батьківську і материнську ласку до на-
ших дітей, за тепло сердець, за професіо-
налізм і за добрі вчинки. Многая і благая 
літа!» - пишет об отдыхе сына Кости Чи-
кур Лилия, доцент кафедры украинской 
литературы ОНУ им. И.И. Мечникова.
Ей вторит мама Димы Кузьмина: «Мой сын 
Дима  первый раз был в лагере и дебют 
удался на славу. Огромное спасибо за инте-
ресный отдых, заботу, тепло и веселье всему 
коллективу сотрудников лагеря «Знамя»!».
В каждом отзыве – самые искренние слова 
благодарности администрации, воспитате-
лям, сотрудникам за отличный отдых, хоро-
шее разнообразное питание, насыщенную 
яркую программу.

Галина МИЗИНА, 
директор детского учреждения 

оздоровления и отдыха «Знамя» 

ЦК Профспілки 
і нагороджений 
нагрудним знаком 
ЦК Профспілки 
«Заслужений пра-
цівник Профспілки 
працівників освіти і 
науки України».
Ми пишаємось 
Вами, шановний 
Валерію Микола-
йовичу. Бажаємо успіхів на професійному 
шляху, здоров’я та наснаги! 

З повагою, президія Одеського обласного 
комітету Профспілки працівників 

освіти і науки України

Вадим ПЄНОВ, 
голова  ППОС  ОНУ   
імені   І.І. Мечникова


