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Шановні спілчани!
Вітаємо вас з Днем Незалежності України!
Ми по праву пишаємося нашою країною – її славною історією та сучасними досягненнями – і щиро
віримо, що спільними зусиллями зробимо нашу
Батьківщину сильною та квітучою європейською
державою.
Бажаємо всім міцного здоров’я, миру, радості та
любові, взаєморозуміння та добробуту.
Президія Одеського обласного комітету
Профспілки працівників освіти і науки України

№4(63)/серпень 2017

Шановні освітяни, учні та студенти!
Щиро вітаємо вас з Днем знань — справжнім всенародним святом мудрості,
доброти й людяності.
Цей день завжди особливо урочистий
і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий
шлях до пізнання та нових звершень,
до самостійного життя.
Бажаємо всім учням і студентам підкорити нові вершини знань, зустріти добрих,
надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, що їхні здібності та наполегливість у
навчанні стануть запорукою визначних
успіхів у дорослому житті.
Найщиріші вітання та слова подяки педагогам, які щедро діляться своїми
знаннями та виховують молоде покоління справжніх патріотів нашої держави.
Нехай цьогорічний Першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у
кожний навчальний заклад, кожну родину!
Директор Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної
адміністрації О.А.Лончак

Голова Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти
і науки України Н.О.Дубовик

ЗВІТ
про роботу Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період
з травня 2015 року по серпень 2017 року
Одеська обласна організація
Профспілки працівників освіти і науки
України є найбільшою репрезентативною профспілковою організацією
в Одеській області, яка представляє
та захищає права освітян. Станом на
1 серпня 2017 року вона об’єднує
1180 первинних профспілкових організацій (ППО), на профспілковому
обліку в яких знаходиться 111185
спілчан.
Охоплення профспілковим членством серед працюючих
складає 93,3 %, серед осіб, які навчаються, - 97,2%. У 2017 році
профспілкові ряди обласної організації поповнили 560 працівників та
учнів Овідіопольського професійно-технічного аграрного училища та
Одеського професійного ліцею сфери послуг ПНПУ ім. Ушинського.
Упродовж звітного періоду дії
Одеського обласного комітету Профспілки були спрямовані на підвищення соціального статусу педагогічних, науково-педагогічних, інших
працівників освіти та молоді, яка
навчається, поліпшення їхнього матеріального становища, професійного зростання, створення безпечних
умов для роботи та навчання, організацію оздоровлення та відпочинку.
Соціально-економічний
захист
На захист трудових, соціальноекономічних прав працівників освіти
і науки, студентської та учнівської
молоді обком Профспілки, виборні
органи підвідомчих організацій разом із Центральним комітетом Профспілки та Федерацією профспілок
України проводили роботу щодо
підвищення у 2015-2017 роках заробітної плати бюджетникам, у тому
числі освітянам.
У результаті за період з травня
2015 по січень 2017 року забезпечено зростання заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних
працівників майже в два рази з урахуванням підвищення на 2 тарифних

розряди. Середній розмір посадових окладів педагогічних працівників
(13 тарифний розряд) зріс з 1678 до
3632 гривень, науково-педагогічних
працівників (19 тарифний розряд) з
2914 до 5472 гривень. Мінімальна
заробітна плата підвищилась з 1218
грн. до 3200грн.
Цьому передували численні
перемовини та звернення профспілкових органів усіх рівнів до вищих
органів державної влади. Тільки від
обкому Профспілки було направлено 38 звернень Голові Верховної
Ради України, в Комітет з питань науки та освіти, народним депутатам
від Одеської області та керівникам
фракцій у ВРУ, в Кабінет Міністрів
України та Міністерство освіти і науки.
Важливу роль у підвищенні
соціальних стандартів зіграли активні протестні дії профспілок у 2016
році, активними учасниками яких
були представники нашої обласної
організації Профспілки, зокрема масові акції протесту:
у липні - Всеукраїнський марш протесту профспілок України «Європейським тарифам – європейську зарплату» ;
у листопаді – акція протесту
освітян України за ініціативою Київської міської організації Профспілки;
у грудні – Всеукраїнська акція
профспілок.
Виборними органами галузевої Профспілки
неодноразово
порушувалося питання перед Міністерством освіти і науки України
щодо несправедливої оплати праці
працівників дитяч-юнацьких спортивних шкіл. У результаті прийнята постанова КМУ № 506 від 12.07.2017
року, якою передбачено підвищення
з 1 вересня поточного року посадових окладів директорів та фахівців
ДЮСШ на 2 тарифних розряди.
Центральний та обласний
комітети Профспілки докладали

чимало зусиль щодо підвищення
розміру студентської стипендії до рівня мінімального прожиткового рівня.
90 представників студентських
профспілкових організацій Одещини взяли участь у попереджувальній
студентській акції протесту, яка відбулась у Києві 7 квітня 2016 року.
З метою недопущення прийняття законопроекту №5130, яким
скасовувалися гарантії на стипендіальне забезпечення більшості
студентів, передбачені статтею 62
Закону України «Про вищу освіту»,
на ім’я міністра соціальної політики
Андрія Реви та міністра освіти і науки
Лілії Гриневич були спрямовані листи
з приводу вищезгаданого проекту
закону.
Але, на жаль, 6 грудня 2016
року Верховна Рада України проголосувала за цей законопроект.
Від обласної організації Профспілки терміново було направлено лист
Президенту України Петру Порошенку з вимогою застосувати право
вето. Обком Профспілки підтримав
ініціативу первинних профспілкових
організацій студентів та працівників
ОНУ ім. І.І. Мечникова і 15 грудня
2016 року в м. Одесі було проведено акцію протесту «Врятуємо освіту:
Закону 5130 – ВЕТО» у формі вуличної ходи по вул. Канатній перед
приміщенням Одеської обласної державної адміністрації.
Не дивлячись на вищезазначені заходи та організовані Профспілкою протестні акції студентської
молоді законопроект № 5130 вступив у дію з
1 січня поточного року. В результаті
розмір мінімальної академічної стипендії збільшився до 1100 грн., проте
кількість студентів, які мають право її
отримувати, обмежується 45 відсотками від загальної кількості студентів,
які навчаються у ВНЗ. Скасовано
також норму щодо
спрямування
10% коштів стипендіального фонду

на матеріальну допомогу студентам
та матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, громадській роботі та
спорті.
Обком Профспілки з метою підвищення матеріального забезпечення працівників освіти брав активну
участь в обговоренні проекту закону
«Про освіту». На підтримку вимог
Профспілки було організовано збір
підписів освітян. В Одеській області
зібрано більше 31 тисячі підписів.
Завдяки таким діям в проекті закону,
який пройшов перше читання у ВРУ,
було відновлено надбавку за вислугу років, передбачено конкретні
розміри посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників, 20-відсоткову надбавку до
посадового окладу за сертифікацію
педагогічних працівників тощо.
13 липня 2017 року нашою
Профспілкою біля стін Верховної
Ради України був організований пікет освітян проти зниження соціально-економічних прав та гарантій
при прийнятті нового Закону «Про
освіту» в другому читанні. Наразі триває робота щодо недопущення погіршення існуючих та запровадження
нових умов оплати праці освітян при
розгляді проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення умов оплати праці працівників
установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери».
Відповідні пропозиції направлені в
Мінсоцполітики. З метою вирішення
соціально-економічних питань обком Профспілки, взаємодіяв з органами місцевого самоврядування.
Працівники виконавчого апарату
проводили зустрічі з керівниками
райдержадміністрацій, райрад, відділів освіти, на яких порушували проблемні питання, здійснювали контроль за дотриманням у закладах і
установах освіти законодавства про
оплату праці.
(Продовження на 2 стор.)
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ЗВІТ
про роботу Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період
з травня 2015 року по серпень 2017 року
Для вирішення нагальних проблем
направлено 27 звернень.
Протягом звітного періоду заробітну плату працівникам освіти
виплачували двічі на місяць у терміни, встановлені в колективних договорах, за винятком Березівського
району, де в ІУ кварталі 2016 року
були затримки з виплатою заробітної плати.
Cтипендію студентам виплачували вчасно та в повному обсязі.
На кінець поточного навчального
року заборгованості немає.
Разом з тим, слід зазначити,
що протягом останніх двох років
через недостатнє фінансування
зменшені розміри доплат, надбавок до посадових окладів та інших
виплат або вони повністю скасовані
чи встановлюються лише незначній
кількості працівників.
Оскільки не вдалося в судовому порядку скасувати постанову Кабінету Міністрів України про
встановлення надбавки за престижність педагогічної праці у граничному розмірі, продовжується тенденція
зменшення її розмірів з початком
кожного календарного та навчального року. У максимальному розмірі
20 % збережена надбавка лише в 6
регіонах області.
Спеціалістам,навчальнодопоміжному, обслуговуючому персоналу та іншим категоріям працівників виплачували матеріальну допомогу на оздоровлення у всіх ВНЗ
та 24 регіонах, у тому числі в розмірі
посадового окладу у 8 вищих навчальних закладах, 9 регіонах, у
всіх закладах обласного підпорядкування.
Покращилась ситуація з виплатою грошової винагороди за
сумлінну працю. Середній розмір
винагороди по області у 2016 році
склав 63 % посадового окладу проти 42,5% у 2015 році, у вищих навчальних закладах -75,4% проти
62,5%. У розмірі посадового окладу
винагороду отримали педагогічні
працівники в 7 вищих навчальних закладах та в 11 регіонах.
Не зважаючи на неодноразові звернення обкому Профспілки,
не отримують грошову винагороду
педагогічні працівники в Одеській
державній академії будівництва та
архітектури, Міжнародному гуманітарному університеті.
Відповідно до статті 37 Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» грошову допомогу
при виході на пенсію в розмірі шести
посадових окладів у 2015 році виплатили 8 науковим та науково-педагогічним працівникам лише в 5
вищих навчальних закладах, у 2016
році не виплачували в жодному вищому навчальному закладі.
Протягом 2015 -2016 років
1802 працівники ВНЗ отримали матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань згідно із
заявами. Найвищий середній розмір
цієї допомоги в Одеському національному економічному університеті
– 1910 грн., Одеському національному політехнічному університеті –
1810 грн.
У 2016 році з метою підтримки молодих спеціалістів, сприяння їх
професійному зростанню обкомом
Профспілки спільно з Департаментом освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації та обласним
інститутом удосконалення вчителів
проведено ІІІ фестиваль молодих

спеціалістів «Педагогічна надія Одещини». Переможці конкурсної програми були нагороджені дипломами
та преміями, а для всіх учасників було
організовано поїздку до м. Вінниці.
На організацію цих заходів обкомом
Профспілки витрачено 75,5тис. грн.
Профкоми вищих навчальних
закладів сприяють забезпеченню дотримання прав студентів - дітей-сиріт,
а також осіб із числа дітей, позбавлених батьківського піклування: здійснюють контроль за правильністю
виплати матеріальної допомоги на
придбання одягу та взуття, літератури, видачею коштів на пільгове
харчування, першочерговим забезпеченням безкоштовними місцями
в студентських гуртожитках, безкоштовними путівками на оздоровлення та лікування.
Завдяки цілеспрямованій
роботі ЦК та обкому Профспілки, в
умовах стрімкого зростання цін на
енергоносії та комунальні послуги
збережено встановлений граничний розмір плати за проживання в
студентських гуртожитках, який не
може перевищувати 40% розміру
мінімальної стипендії. В усіх вищих
навчальних закладах профкоми
контролюють економічне обґрунтування калькуляції вартості одного
ліжко-місця, розрахунки розмірів
оплати за гуртожиток, відповідні накази погоджують з профспілковими
комітетами.
Разом з тим, є ще немало невирішених
соціально-економічних
проблем.
Значно погіршилась ситуація
із забезпеченням педагогів житлом.
Кількість працівників, які мають право на отримання житла, станом на
1 січня 2017 року склала 1146 осіб,
в тому числі 65 молодих спеціалістів.
Житло отримали всього 20 працівників освіти та 22 працівники Одеського національного університету
ім. І.І.Мечникова. У гуртожитках ВНЗ
проживає 471 працівник. Пільгові
кредити не отримав жоден працівник.
Не вдалося скасувати на законодавчому рівні обмеження доходами прав педагогічних працівників
сільської місцевості на комунальні
пільги.
Правовий захист
Важливим напрямом діяльності
обкому Профспілки є здійснення
правозахисної роботи. Значна увага
приділялась розвитку та удосконаленню колективно-договірної роботи, як основної форми регулювання
відносин між найманими працівниками та роботодавцями.
У грудні 2016 року укладена нова Угода між Департаментом
освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки
працівників освіти і науки України на
2016 - 2020 роки, яка надіслана в
усі профспілкові організації області,
та 32 угоди між районними (міськими) комітетами Профспілки та відповідними відділами освіти.
Укладено 1173 колективні договори, що складає 99,5 %, не укладені в 7 малочисельних закладах та
установах освіти. Стан охоплення
колдоговорами працівників освіти
становить 99,9 %.
Застосування положень Галузевої та обласної, районних, міських
угод, колективних договорів сприяють позитивному вирішенню питань,
пов’язаних з трудовими договорами

працівників, оплатою їхньої праці,
регулюванням робочого часу та часу
відпочинку, оздоровленням членів
Профспілки, їх духовного розвитку,
запровадженню додаткових порівняно з чинним законодавством соціальних пільг та гарантій.
Працівниками
виконавчого
апарату обкому Профспілки та членами виборних профспілкових органів проведено 782 перевірки додержання законодавства про працю
в закладах освіти, в результаті яких
зафіксовано 558 порушень прав
працівників. Надіслано 3144 письмових повідомлення про виявлені факти
порушень. Керівникам закладів було
направлено 358 подань (висновків)
щодо їх усунення. Усунуто 380 порушень за зверненнями профспілкових
органів.
За даний період членами обкому Профспілки надано консультацій з правових питань 17740 членам
Профспілки, в тому числі працівниками виконавчого апарату обкому
Профспілки -1035 особам.
Обком Профспілки приділяє
увагу такому важливому важелю
захисту членів Профспілки, як правовій освіті. З цією метою проведено 499 семінарів, підготовлено 401
методичний матеріал, дано 215
роз’яснень законодавства в засобах
масової інформації, в тому числі в газеті обласної організації Профспілки
«Освітянський профспілковий вісник», в інформаційних бюлетенях, на
сайті обласної організації Профспілки.
Охорона праці і здоров’я
Здійснюючи дієвий громадський
контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, забезпечення належних та безпечних умов
праці та здоров’я працівників галузі
освіти, обласний комітет спільно з
членськими організаціями проводив
роботу, спрямовану на підвищення
рівня профілактики щодо запобігання випадків виробничого травматизму, вирішення питань соціального захисту прав працівників.
Питання громадського контролю
за створенням безпечних умов праці
і навчання розглядали на засіданнях
президії обкому Профспілки. Аналогічні питання вносили до планів роботи профкомів, територіальних виборних органів Профспілки.
З метою надання практичної
допомоги профспілковим органам,
керівникам установ, закладів і організацій освіти за період з травня
2015 р. по серпень 2017 р. було
проведено 25 семінарів, у яких взяли участь 1688 осіб. Проведено навчання і перевірка знань з питань
охорони праці і безпеки життєдіяльності 580 керівників їх заступників і
спеціалістів з питань охорони праці
в усіх містах і районах Одеської області, а також навчання та перевірка
знань посадових осіб ВНЗ з безпеки
життєдіяльності за участю технічного
інспектора праці обкому Профспілки
в складі комісії Міністерства освіти і
науки України.
За звітній період проведено технічне обстеження 83 будівель і
споруд навчальних закладів області,
за результатами яких керівникам
відділів освіти надані рекомендації
щодо усунення виявлених недоліків,
що мало позитивні результати.
Необхідно зауважити, що на
покращення умов і безпеку праці за
період 2015-2016 р.р. було витрачено 333828,5 тис. грн., а на заходи

з охорони праці 10724,0 тис. грн.,
що дало змогу покращити технічне
обслуговування систем водо- та теплопостачання, електромереж навчальних закладів.
Але обмежений обсяг фінансування унеможливлює повне і своєчасне забезпечення працівників
спецодягом і спецвзуттям, засобами
індивідуального захисту, проведення
атестації робочих місць працівників з
важкими і шкідливими умовами праці, своєчасним і безкоштовним проходженням працівниками медоглядів.
Не виконується ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та
рішення колегії Міністерства освіти
і науки України від 11. 02. 2010 р.
про передбачення в штатних розписах навчальних закладів та установ
освіти з кількістю працюючих 50 і
більше осіб посади спеціаліста з охорони праці.
З метою залучення працівників
освіти до вирішення питань охорони
праці, покращення умов та безпеки на робочих місцях обком Профспілки спільно з Департаментом
освіти і науки облдержадміністрації
щорічно організовує участь трудових колективів навчальних закладів
у Всеукраїнському громадському
огляді-конкурсі стану умов і охорони
праці.
За результатами обласного етапу
огляду-конкурсу у 2015-2016 роках
переможцями стали трудові колективи:
комунального
закладу
«Біляївський дошкільний навчальний
заклад ясла-садок № 3 «Капітошка»,
Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст. Біляївського р-ну;
ДНЗ «Южненський міський ясла-садок №1 «Золота рибка» комбінованого типу»
Одеської національної академії харчових технологій;
- Одеського національного економічного університету;
- Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету.
Всі переможці і призери обласного етапу конкурсу за підсумками
2016 року були нагороджені дипломами й грошовими преміями.
Оздоровлення, захист духовних інтересів
Обласний комітет Профспілки
освіти і науки особливу увагу приділяв організації оздоровлення, задоволенню культурних, спортивних
та духовних потреб працівників та
членів їх сімей, студентів.
Спільними зусиллями обкому
Профспілки, профспілкових комітетів, адміністрацій Ізмаїльського
державного гуманітарного університету та ВНКЗ «Білгород-Дністровське
педагогічне училище» вдалося зберегти студентські оздоровчо-спортивні табори «Івушка» та «Педагог».
Всього функціонує 8 оздоровчих таборів та баз відпочинку ВНЗ, в яких
за 2 роки оздоровилось 1898 працівників та членів їхніх сімей, 3548
студентів.
За звітний період всіма видами оздоровлення та відпочинку охоплено
22353 працівники та члени їх сімей,
15512 студентів.
У дитячому закладі оздоровлення та
відпочинку «Знамя» Одеської обласної організації Профспілки за 2015
– 2017 роки відпочили 1574 дитини
працівників освіти і науки м. Одеси та
Одеської області.
(Продовження на 3 стор.)
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ЗВІТ
про роботу Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період
з травня 2015 року по серпень 2017 року
У зв’язку з відсутністю фінансування дитячого оздоровлення Фондом
соціального страхування президія
обкому Профспілки з метою здешевлення путівок встановила доплату із
бюджету обкому в розмірі 1000 грн.
на кожну путівку, видану в ДЗОВ
«Знамя» для дітей членів Профспілки, та в районні табори із розрахунку 1/3 вартості путівки, але не більше 1000 гривень.
У 2016-2017 роках на базі
ДЗОВ «Знамя» було організовано
короткотривалий відпочинок для
близько 1300 працівників освіти та
членів їхніх сімей.
На покращення матеріально-технічної бази та ремонт ДЗОВ «Знамя» у 2015-2017 роках витрачено
1296,2 тис. грн.
З метою задоволення духовних
потреб освітян у 2016 році обком
Профспілки провів обласний фестиваль-конкурс художньої самодіяльності серед працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних

навчальних закладів.
Спільно з
Департаментом
освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації та Одеським
обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ
кожні два роки проводиться обласна
спартакіада серед працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів області,
щорічно - обласні студентські ігри серед ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації.
Наші спілчани за фінансової
підтримки обкому Профспілки беруть активну участь у всеукраїнських
та міжнародних спортивних заходах. У 2016 році збірна команда обласної організації з настільного тенісу посіла ІІІ місце, з шахів - І місце
у Всеукраїнській спартакіаді. Представники Одещини Афлатун Мамедов, Олександр Буберенко та Роман
Тисевич посіли призові місця
на
Міжнародній спартакіаді в Болгарії у
2017 році.
Загалом з профспілкових бюджетів

Команда освітян України на XIII Міжнародній
спартакіаді вчителів у Болгарії

На початку липня 2017 року
в Республіці Болгарія в м. Варні відбулася XIII Міжнародна спартакіада
вчителів.
Організаторами спартакіади
є Профспілка болгарських вчителів
та Болгарська федерація робітників
«Спорт і здоров’я» за підтримки
Міністерства молоді та спорту Республіки Болгарія.
Делегацію від Профспілки
працівників освіти і науки України
очолив заступник голови Сергій Романюк.
У спартакіаді взяли участь
майже 500 осіб – команди з Польщі, Румунії, Таджикистану, Білорусі,
України та з усіх округів Болгарії.
Україну представила делегація із 16 осіб, у складі якої спортсмени-вчителі з восьми областей
України: Волинської, Житомирської,
Закарпатської, Львівської, Одеської,
Сумської, Чернівецької, Чернігівської
областей.
Від Одеської області у змаганнях взяли участь Мамедов Афлатун, учитель фізичної культури НВК
«ЗОШ І ст.-гімназії» м. Подільська,
Буберенко Олександр
Сергійович, учитель фізичної культури Біленьківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Білгород-Дністровського району та
Тисевич Роман Володимирович, тренер-викладач з шахів Дитячо-юнацької спортивної школи з шахів та
шашок Чорноморської міської ради.
Команда освітян з України

вчетверте взяла участь у цих змаганнях, де посіла загальнокомандне
п’яте місце серед двадцяти шести команд-учасниць.
Українські спортсмени були
заявлені в 3-х видах змагань: шахи,
настільний теніс, плавання.
ІІ командне місце у змаганнях
з шахів здобули Афлатун Мамедов,
Роман Тисевич (Одеська область) та
Ярослав Думанський (Житомирська
область).
Напруженим видалося змагання з настільного тенісу, у якому команда чоловіків у складі Олександра
Буберенка (Одеська область), Ігоря
Вацина (Волинська область) та Ігоря
Бардака (Львівська область) посіла ІІ
місце.
В особистому заліку спортсмени з Одещини здобули такі результати:
ІІ місце в змаганнях з шахів –
Афлатун Мамедов;
ІІІ місце в змаганнях з настільного тенісу – Олександр Буберенко.
Вітаємо наших спілчан з
перемогами! Пишаємося ними
і зичимо міцного здоров’я та
нових спортивних досягнень,
успіхів у майбутньому!
Служба зв’язків з громадськістю
та ЗМІ обкому Профспілки

усіх рівнів витрачено на культурно-масову та відпочинкову роботу - 14521,0 тис.грн., спортивну 1296,0 тис.грн., оздоровчу – 6153,0
тис.грн.
Основною проблемою є невиконання роботодавцями ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
щодо відрахувань роботодавцями
первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову,
фізкультурну і оздоровчу роботу.
Кошти були перераховані лише 7
первинним профспілковим організаціям вищих навчальних закладів та
6 територіальним організаціям Профспілки на суму 3667,0тис.грн.
Інформаційна діяльність
Для інформування членів Профспілки про дії виборних органів
галузевої Профспілки, важливі події
освітянського та профспілкового життя за період з травня 2015 року по

травень 2017 року видано і направлено в кожний навчальний заклад та
установу освіти 16 номерів газети
«Освітянський профспілковий вісник». Підготовлено в електронному
вигляді 42 інформаційні бюлетені з
роз’ясненнями з різних питань.
У рамках Днів обкому Профспілки працівниками виконавчого апарату обкому проведені зустрічі з членами Профспілки та особистий прийом
у 20 районах та містах області.
З метою активізації інформаційної діяльності у 2016 році проведено обласний конкурс на кращу
профспілкову публікацію, який тривав з січня по грудень 2016 року.
Учасники конкурсу направляли свої
матеріали для публікації в газеті
«Освітянський профспілковий вісник», на сайт обкому Профспілки.
Підсумки були підбиті на президії 12
грудня 2016 року, переможці нагороджені дипломами та преміями.

Спортивне свято освітян Одещини
1 –3 червня 2017 року на
базі Центру оздоровлення студентської молоді Одеського національного
політехнічного університету відбулася VІІІ обласна спартакіада серед
працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Понад 270 спортсменів
— переможців районних, міських
спартакіад у складі 21 команди виборювали право бути найсильнішими, найспритнішими, найрозумнішими.
Організаторами спортивного свята для освітян стали Одеський обласний комітет Профспілки працівників
освіти і науки України та Одеське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ.
Змагання з волейболу, міні-футболу, шахів, настільного тенісу пройшли
організовано, згідно з календарем
ігор, в атмосфері дружнього спортивного суперництва.
Адміністрація
Центру оздоровлення студентської
молоді забезпечила належні умови
для проведення спартакіади, проживання і харчування учасників, підготувала культурну програму.
Переможцем VІІІ обласної
спартакіади у загальнокомандному
заліку стала збірна команда міста
Ізмаїла, ІІ місце посіла команда Татарбунарського району, ІІІ місце –
команда Біляївського району.
По видах спорту переможцями стали:
шахи – І місце команда м. Чорноморська, ІІ – м. Ізмаїла, ІІІ – Лиманського
району;

настільний теніс — І місце команда Подільського району, ІІ – Білгород-Дністровського району, ІІІ –
м. Ізмаїла;
волейбол – І місце команда Іванівського району, ІІ – м. Білгорода –
Дністровського, ІІІ – Біляївського
району;
міні-футбол – І місце команда Татарбунарського району, ІІ –Білгород-Дністровського району, ІІІ –
Роздільнянського району.
Переможці спартакіади у загальнокомандному заліку та в командних
видах спорту нагороджені кубками,
грамотами та дипломами Одеського
обкому Профспілки і Одеського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ.
55 переможців та призерів в особистому заліку отримали медалі та
премії від обкому Профспілки за І
місце – 500 грн., ІІ місце – 400 грн.,
ІІІ місце – 300 грн.
Також в якості нагороди від керівництва Центру оздоровлення студентської молоді команда м. Ізмаїла
– переможець VІІІ спартакіади отримає безкоштовне проживання в комфортабельних котеджах на наступній спартакіаді.
Вітаємо переможців і призерів з
нагородами, а також дякуємо всім
учасникам за мужність, сміливість і
спортивний азарт та чекаємо на наступній спартакіаді!
Любов Корнійчук,заступник
голови Одеської обласної
організації Профспілки

Освітянський профспілковий вісник
Вітаємо з високою
нагородою
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Вітаємо з особистими ювілеями

Ківалова Сергія Васильовича,
президента Національного університету «Одеська юридична академія» з нагородженням Почесним
знаком Профспілки працівників
освіти і науки України «За соціальне партнерство»

Бойченко
Тетяну
Олександрівну,
голову Кілійської
районної
організації
Профспілки

Мещерякову
Тетяну
Олександрівну,
голову Теплодарської міської
організації
Профспілки

След на всю жизнь

Літнє оздоровлення членів колективу на базі
відпочинку «Феміда» НУ «ОЮА»
База відпочинку «Феміда»
Національного
університету
«Одеська юридична академія» знаходиться в смт Затока, на березі
Чорного моря. Зручні триповерхові
корпуси з балконами до моря, фонтанчики, басейн і шезлонги, пляжний
душ – все продумано і виконано з
любов’ю до людей. Крім того, скрізь
ідеальна чистота: ні недопалка, ні
папірця ви тут не знайдете. Тобто,
все, чим приваблюють зарубіжні курорти, є у «Феміді».
«У нас дійсно найсучасніша матеріально-технічна база, найчистіші
пляжі і прекрасний дизайн, а тому
ми, безперечно, спроможні бути
конкурентами із кращими зарубіжними курортами. Я знаю, як старанно працюють протягом усього
навчального року співробітники Національного університету «Одеська
юридична академія». Вони вкладають всі сили у свою роботу, в розвиток нашого університету, тому влітку, під час відпустки, їм необхідно
добре відпочити, а тут є всі необхідні
для цього умови. За роки свого існування база відпочинку «Феміда» зарекомендувала себе як краще місце
відпочинку, сюди із задоволенням
приїжджають не тільки студенти й
співробітники університету, а й багато жителів нашої області й інших
областей України», – зазначає президент університету С. В. Ківалов.
Керівництво та профспілковий комітет університету приділяють
велику увагу не тільки умовам праці,
а й відпочинку та оздоровленню наших співробітників та студентів. Слід
зазначити, що п’ятий рік поспіль
«Феміда» гостинно приймає бажаючих відпочити, і з кожним роком їх

кількість тільки збільшується. Цього
року було надано 282 пільгові путівки для оздоровлення, із них: 197
путівок для співробітників університету та 83 путівки для студентів.
Профком оплачує 85% від
вартості путівки. Таким чином, члени нашої профспілкової організації
сплачують лише 1123 грн. за семиденне перебування на базі відпочинку, включаючи дворазове харчування.
Нещодавно з нагоди святкування п’ятого ювілею з дня відкриття бази за ініціативи президента
університету, народного депутата
України С.В. Ківалова пройшов перший вокальний конкурс «Пісні біля
моря». У ньому взяли участь конкурсанти різних вікових груп з усієї
Одеської області: це і зовсім юні
учасники, і дорослі вокалісти-виконавці, багато з яких є лауреатами всеукраїнських та міжнародних
конкурсів. Дуже приємно, що діти
семи-дванадцяти років з великою
любов’ю й артистизмом виконують
пісні про наше рідне місто Одесу і
про Чорне море. Багато пісень, які
прозвучали, – авторські, вони були
написані спеціально для цього конкурсу, а це значить, що в нашому
регіоні зберігаються і розвиваються
традиції неповторного пісенного колориту, а прекрасна природа надихає все нові й нові покоління людей
на творчість і творення.
Переможці конкурсу та найактивніші учасники були нагороджені цінними подарунками. 		
Сподіваємось, що проведення
пісенного конкурсу стане доброю
щорічною традицією, яка буде
ще більше приваблювати бажаючих відпочити у
«Феміді».
Віктор
Загородній,
голова первинної профспілкової організації
Національного
університету
«Одеська юридична академія»

У каждого человека бывают
события, которые не просто запоминаются, а оставляют след на всю
жизнь. Воспитатели, родители, дети
деляться незабываемыми впечатлениями о детском учереждении оздоровления и отдыха «Знамя».
Воспитатель
Чебан Юлия
вспоминает о ежегодном отдыхе в
лагере, начиная с шести лет: «Шли
годы, и я поняла, что мне нравится работа вожатых, ведь постоянно надо быть активной, развивать
фантазию, проводить различные
конкурсы, соревнования. От работы
в отряде я получаю море ярких впечатлений, стараюсь реализовать все
планы, составленные заранее. 		
Не может представить своей педагогической деятельности без работы в
летний период в лагере «Знамя» воспитатель Путинцева Дарья. «Впервые я попала в «Знамя» студенткой
четвертого курса ПНПУ им. К. Д.
Ушинского, - вспоминает Даша.Эти впечатления и эмоции мне не забыть, именно поэтому возвращаюсь
в «Знамя» уже восьмой год. Именно
здесь я получила первый опыт общения с детьми, а главное: поняла, что
хочу посвятить любимому делу всю
свою жизнь».
Семья Андрусенко Михаила
из г.Черноморска благодарит администрацию, медперсонал, педагогов:
«Спасибо за прекрасную организацию отдыха детей, за творческий
подход, за доброту, внимание, заботу и чуткое отношение к каждому
ребенку. Вожатые были настоящими

профессионалами своего дела, подарили огромный заряд позитивной
энергии».
Особый мир беззаботного
детства не может оставить равнодушным никого. Ядрова Ольга с
трепетом и благодарностью написала следующее строки: «Мой любимый и единственный лагерь – это
«Знамя». Здесь я была девять раз.
Каждый день не похож на предыдущий. Мы всегда заняты и увлечены:
репетиции, выступления, соревнования, отрядные сборы, игры, поездки.
Благодаря «Знамени» я стала увереннее в себе. Огромное спасибо
этому прекрасному лагерю!»
С теплотой вспоминает все
прожитые в лагере дни Музыка
Марк: «Первый раз я приехал в лагерь пять лет назад и с тех пор не
пропустил ни одного сезона. В этом
году я был последний раз – вырос но я очень рад, что «Знамя» был в
моей жизни. В лагере своя атмосфера, которую сложно описать словами, здесь нужно просто побывать».
В «Знамени» есть свой гимн,
которым заканчиваются все мероприятия. В нем очень точно отражена атмосфера доброжелательности,
радушия. Просто надо слышать, как
звонко раздаются детские голоса:
Мы с друзьями не скучаем,
Мы танцуем и поем,
Приглашаем в гости в «Знамя»,
Приезжайте, мы вас ждем!
Галина Мизина, директор ДУОО
«Знамя»

АФІША БУДИНКУ ВЧЕНИХ
Вересень
03 вересня 15.00 – Клуб «Ліра», концерт-прогулянка по музичній Одесі
«Музика сонячного міста»
24 вересня 11.00 – Третій міжнародний літературний фестиваль. Літературне
читання, спілкування, дискусії за участі письменників з 18 країн світу.
27 вересня 19.00 – Творча зустріч з представниками громадських організацій
Німеччини. Концерт фортепіанної музики народного артиста України
Олексія Ботвинова.
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