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Øàíîâí³ ñòóäåíòè! Â³òàºìî âàñ
ç³ ñâÿòîì – Äíåì ñòóäåíòà!
Майбутнє нашої країни належить молодим, сповненим життєвої енергії, активним і дієвим. Такими є ви,
шановні студенти – світла надія нашого краю. Сьогодні ви здобуваєте необхідні знання та цінний життєвий
досвід, які визначать ваше майбутнє, а з ним і майбутнє нашої Батьківщини.
Ваші успіхи та здобутки в навчанні, спорті, громадській діяльності, активна життєва позиція сприяють
соціально-економічному розвитку та духовному збагаченню держави. І сьогодні, у складні часи випробувань для всіх нас, дуже важливо триматися своїх позицій – старанного навчання, патріотичного виховання, небайдужості, поміркованості та людяності. Творчо мислити, прагнути пізнавати нові горизонти, висувати перед собою досяжну мету і домагатися свого – таким має бути кредо сучасного українського
студента.
Бажаємо вам успіхів у навчанні, нових творчих досягнень, гармонійного духовного та фізичного розвитку, миру, щастя, міцного здоров’я, багато славних і добрих справ в ім’я єдиної процвітаючої України.
Нехай здійсняться всі мрії і життєві плани!
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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Вельмишановний Петре Олексійовичу!
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України,
представляючи майже двохмільйонний загін працівників
навчальних закладів та установ освіти і науки, пенсіонерів з їх числа, студентів, учнів та інших осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних
закладах висловлює глибоке обурення діями Уряду,
спрямованими на порушення їхніх трудових прав та
соціально-економічних інтересів.
За період з березня по травень поточного року Урядом прийнято низку постанов, якими зменшено розміри надбавок за престижність праці педагогічним працівникам з фіксованих 20% до їх граничного розміру не
вище 20% посадового окладу. Бібліотечним працівникам замість 50-ти відсоткового розміру надбавки за
особливі умови роботи також передбачено її встановлення у граничному розмірі до 50%. Скасовано норми
про встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників. Окремі з заходів не сприяють створенню необхідних умов для навчання студентів
вищих навчальних закладів.
В порушення норм закону «Про Державний бюджет
України на 2014 рік» державні адміністрації зобов’язано оптимізувати штатну чисельність працівників закладів та установ освіти, відправляти працюючих у відпустки без збереження заробітної плати, встановлювати
неповний робочий час, зменшувати або скасовувати
надбавки і доплати без попередження працівників.
В підготовленому Мінфіном законопроекті «Про
удосконалення норм законів з метою забезпечення
фінансово-економічної стабілізації в Україні» переважаюча більшість норм звужує порівняно з чинним законодавством зміст та обсяг прав працюючих, пенсіонерів,
студентської та учнівської молоді, малозахищених категорій населення. Передбачається скасування законодавчо встановлених статтями 61 та 57 Закону «Про
освіту» гарантій щодо фінансового забезпечення освітньої галузі, рівня посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників та умов оплати праці
спеціалістів закладів освіти. Запропоноване збільшен-

ня норми навчального навантаження вчителів загальноосвітніх закладів та керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, вихователів дошкільних навчальних
закладів спричинить скорочення лише впродовж двох наступних років понад 100 тисяч ставок. Реалізація пропозицій про наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не менше 30 учнів, а у сільській місцевості не менше 10 учнів призведе до закриття понад
2500 початкових та неповних середніх шкіл, що може
спричинити знищення сіл з малою чисельністю населення. Ручне регулювання Кабінетом Міністрів України питання виплати педагогічним і науково-педагогічним
працівникам надбавок за вислугу років, надання допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, встановлення доплат за виконання різних видів педагогічної роботи, розміри яких
закріплені Законами України, призведе до зменшення
чи скасування таких виплат, що підтверджується реалізацією на місцях рішення Уряду про встановлення надбавок педагогам за престижність праці у граничному
розмірі до 20%.
На погіршення умов праці науково-педагогічних працівників та навчання студентів, а також матеріального
та стипендіального забезпечення студентів та сільських
молодих спеціалістів, звуження прав на автономію вишів
спрямовані пропозиції щодо внесення змін до щойно
прийнятого Закону України «Про вищу освіту». Передбачається подальше звуження прав пенсіонерів. Пропонується підвищення страхового стажу, зниження розміру пенсій, збільшення стажу для призначення пенсій за
вислугу років педпрацівникам. Погіршаться умови індексації доходів громадян, а також планується скасування
норми про відрахування коштів на оздоровлення, на
охорону праці, звуження прав територіальних громад
щодо прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.
Члени Центрального комітету висловлюють занепокоєння з приводу недостатності обсягів на освіту в
проекті Державного бюджету на 2015 рік. За наявною інформацією в останньому законопроекті не передбачається зростання розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого
тарифного розряду ЄТС. Грошовий розрив між цими
величинами, починаючи з грудня минулого року, становить 366 гривень, внаслідок чого педпрацівник лише
на ставці заробітної плати втрачає щомісячно понад
700 гривень. В наступному році такі втрати ще
збільшаться. За експертними оцінками впродовж
2014-2015 років падіння реальних доходів праців-
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ників сягатиме від 20 до 30 відсотків.
При підготовці проектів нормативно-правових актів Урядом повністю ігноруються вимоги
закону «Про соціальний діалог в Україні», метою якого є вироблення разом з соціальними
партнерами державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної
стабільності в суспільстві, чим порушено принципи соціального партнерства.
За наявними даними організаційних ланок
Профспілки в окремих територіях під загрозою
своєчасна та в повному обсязі виплата в поточному році заробітної плати працівникам навчальних закладів та установ освіти, додаткова
потреба яких складає близько 1,2 млрд.грн.
Члени ЦК вважають неприпустимим подальший наступ на права працівників бюджетної
сфери, зокрема освітян, науковців, працівникd
культури, медичних працівників. Вирішення
державних проблем переважно за рахунок
працівників бюджетної сфери, пенсіонерів, студентської молоді, інших незаможних громадян,
несправедливо.
Наголошуємо на необхідності вжиття владою
заходів для легалізації тіньового бізнесу, боротьби з ухиленням від сплати податків, збільшення
оподаткування заможних верств населення, пом’якшення податкового навантаження для громадян із низьким рівнем доходу, чого, зокрема,
вимагали учасники Майдану.
Закликаємо Вас, шановний Петре Олексійовичу, не допустити прийняття закону «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення
фінансово-економічної стабілізації в Україні» у
запропонованій Міністерством фінансів редакції,
оскільки реалізація його норм може спровокувати соціальний вибух. Просимо Вас, як гаранта Конституції України, забезпечити дотримання трудових прав працівників навчальних закладів та установ освіти і науки та надати
відповідні доручення щодо скасування незаконних постанов Кабінету Міністрів України та зобов’язань державним адміністраціям здійснювати заходи, які призведуть до порушення прав
працюючих.
Â³ä ³ìåí³ ÷ëåí³â ÖÊ
Ãîëîâà Ïðîôñï³ëêè
Ã.Ô.ÒÐÓÕÀÍÎÂ
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VIII ÏËÅÍÓÌ ÖÊ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÈ
13 листопада 2014 року у м. Львові відбувся VIII пленум Центрального комітету Профспілки пра*
цівників освіти і науки України.
Голова Профспілки Георгій Труханов проінформував про хід виконання основних напрямів діяльності Профспілки
працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки.
Заступник голови Профспілки Любов Гарбаренко винесла на обговорення доповнення до Статуту галузевої Профспілки та окреслила хід проведення звітно-виборних конференцій у первинних профспілкових організаціях.
Учасники пленуму прийняли постанови щодо ходу виконання основних напрямів діяльності Проф*
спілки працівників освіти і науки України на 2011*2015 роки, внесення змін до Статуту, підготовки до
VІІІ з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України, а також направили звернення до Президен*
та України П.О. Порошенка, яке надруковано на стор.1.
Пленум
ПОСТАНОВА
м. Київ
13.11.2014
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Про хід виконання Основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2011*2015 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання Основних напрямів діяльності Профспілки працівників
освіти і науки України станом на листопад 2014 року, пленум ЦК Профспілки
працівників освіти і науки України відзначає, що Центральний комітет, як її вищий
керівний орган, та територіальні виборні
профспілкові органи усіх рівнів в умовах
кризових явищ у соціально-економічній
сфері та змін в суспільно-політичному
житті вживали належних заходів для захисту соціально-економічних прав та
інтересів членів Профспілки, сприяли
роботі навчальних закладів і установ освіти, спрямовували діяльність на вирішення професійних проблем спілчан, підвищуючи мотивацію профспілкового членства, зміцнюючи розвиток Профспілки.
Профспілка працівників освіти і науки
України та її 27 територіальних організацій визнані репрезентативними і отримали право ведення колективних переговорів для укладення угод на національному та галузевому рівнях. Завершився процес легалізації та державної реєстрації
районних, районних у містах, об’єднаних
районних-міських і міських організацій
Профспілки. Легалізацію у складі районних (районних у містах) та міських організаціях Профспілки здійснили майже всі
первинні профспілкові організації.
Станом на 1 січня 2014 року Профспілка нараховувала у своїх лавах 1
млн. 949 тисяч членів. За період з 1 січня
2011 року чисельність членів Профспілки
зменшилась на 77,8 тис. осіб, у тому
числі на 21,1 тис. осіб за рахунок чисельності працюючих спілчан та на 64,7 тис.
осіб за рахунок студентів. Чисельність
учнів професійно-технічних навчальних
закладів і пенсіонерів збільшилась на 8
тис. осіб. Кількість профспілкових організацій за цей період зменшилась на 68
одиниць, переважно у зв’язку зі зменшенням первинних організацій. Через
анексію Криму фактично втратили зв’язок з галузевою Профспілкою Кримська
республіканська та Севастопольська
міська організації, в яких перебувало
близько 75 тисяч спілчан.
Впродовж періоду після з’їзду ЦК
Профспілки спрямовував діяльність на
підвищення соціального статусу педагогічних, науково-педагогічних та інших
працівників, поліпшення їхнього матеріального становища, професійного зростання, здобуття якісної освіти студентською та учнівською молоддю, забезпечення їм належних житлово-побутових
умов навчання та проживання.
Співпраця з органами влади сприяла
щорічному збільшенню обсягів видатків
на освіту, зокрема з 86,3 млрд. грн. - у
2011 році до 110,9 млрд. грн. - у 2014
році, що становило відповідно 6,6% та
7% від ВВП.
Укладено Галузеву Угоду між
Міністерством освіти і науки України та
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки. Колективно-договірним регулюванням охопле-

но близько 99,58% членів Профспілки з
числа працюючих. Досягнуті в Галузевій
угоді домовленості сприяли вирішенню
на місцях питань умов і оплати праці,
зокрема за час простою через епідемії
та зниження взимку температури, а також працівникам навчальних закладів,
розташованих у зоні проведення АТО,
надання відпусток, матеріальної допомоги, виплати винагороди, встановлення
надбавок тощо.
Впродовж 2011-2013 років базовий
посадовий оклад ЄТС підвищувався тринадцять разів. Середній розмір посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників, порівняно з 2010
роком, збільшився на 42%, а мінімальна
заробітна плата - на 32%. Середня заробітна плата працівників галузі збільшилась
проти січня 2011 року на 39,5%. Підвищено посадові оклади працівників, посади яких віднесено до 1-6 тарифних розрядів. Здійснено перерахунок заробітної
плати працівникам, посади яких віднесено до 1-5 тарифних розрядів, за всі три
місяці 2013 року, починаючи з січня.
Виправлено ситуацію з затримкою розрахунків із зарплати працівникам у 2012
- 2013 роках. Вжиті заходи сприяли забезпеченню виплати заробітної плати працівникам навчальних закладів у окремих
містах та районах Луганської і Донецької
областей влітку поточного року.
Провадиться виплата надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам у законодавчо гарантованих розмірах. У переважній
більшості навчальних закладів допомога
на оздоровлення при наданні відпустки
педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплачувалась у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати).
Вживаються різного роду заходи для
реалізації права педагогічних працівників на встановлення надбавок за престижність праці у фіксованому розмірі
20% посадового окладу, зокрема через
судові органи, що запроваджені, завдячуючи акціям протесту освітян у березні
2011 року. Вдалося зберегти надбавку
за престижність праці у максимальному
розмірі 20% усім педагогічним працівникам у Києві та у Волинській і Львівській
областях. У Рівненській області вона виплачується у розмірі 19-20%. В інших областях у повному обсязі її отримують педагоги лише в частині районів та міст.
Розглянуто, внесено пропозицій та
зауважень до 175 законопроектів, 250
проектів постанов Кабінету Міністрів України, 250 проектів наказів та інших нормативних документів. У 2014 році ще
розглянуто та надано пропозицій до більш
як 100 проектів нормативних актів. Значна їх частина врахована в Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на
2012-2021 роки, у Рекомендаціях парламентських слухань з питань освіти.
За погодженням з ЦК Профспілки
затверджено нові типові штатні нормативи позашкільних, дошкільних, вищих
навчальних закладів, бібліотек вищих на-

вчальних закладів III-IV рівнів акредитації
та внесено зміни до штатів професійно-технічних навчальних закладів. Збережено
нормативи визначення кількості ставок викладачів вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації.
Удосконалено норми нового порядку проходження атестації педагогічних
працівників. Не допущено запровадження недосконалої Методики віднесення
посад працівників бюджетної сфери до
розрядів ЄТС. Затверджено кваліфікаційні характеристики посад педагогічних, науково-педагогічних працівників.
Опротестовано антисоціальний законопроект «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної
політики)». Не допущено винесення на
розгляд Кабміну та Верховної Ради України антисоціального законопроекту «Про
удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні» щодо збільшення норми педагогічного навантаження, наповнюваності класів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, поділу
класів на групи. Заблоковано наміри запровадження кількості студентів на одного викладача до 18 осіб. Вдалося не
допустити прийняття законопроектів щодо
запровадження ручного регулювання
Урядом виплати надбавок, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю,
встановлення доплат за виконання
різних видів педагогічної роботи, надання допомоги на оздоровлення.
Внесено зміни до постанови Уряду
2014 року № 65 щодо можливості оплати навчальними закладами за рахунок
видатків спеціального фонду комунальних послуг та енергоносіїв, установлення
доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх педагогічних працівників.
У новій редакції закону «Про вищу
освіту» передбачено встановлення
мінімальної стипендії у розмірі не менше
прожиткового мінімуму. Збережено норми про виготовлення за рахунок коштів
державного бюджету документів про
вищу освіту для студентів, які навчаються
за державним замовленням, розширено
коло повноважень профкомів, зменшено норму навчального навантаження
науково-педагогічним працівникам, розширено автономію вищих навчальних
закладів, зокрема фінансову тощо.
Поліпшувалися умови матеріального
забезпечення студентів з числа дітейсиріт та дітей, які залишились без піклування батьків. Підвищувався розмір одноразової допомоги молодим спеціалістам, направленим на роботу у сільську
місцевість.
Скасовано пункт 14 постанови Кабінету Міністрів України № 530 та підвищено розмір сукупного доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу, до
1710 гривень при забезпеченні сільських
педагогів житлово-комунальними послугами.
Збережено право педагогічних пра-

цівників на пенсію за вислугу років. Запроваджено виплату грошової допомоги
педпрацівникам у розмірі 10 пенсій при
виході на пенсію за віком. Не допущено
подальшого звуження прав пенсіонерів,
зокрема, підвищення страхового стажу,
збільшення стажу для призначення
пенсій за вислугу років педпрацівникам,
обмеження виплати пенсій працюючим
пенсіонерам у розмірі 50%.
Заблоковано внесення змін до Держбюджету на 2014 рік щодо оптимізації
штатної чисельності працівників навчальних закладів, надання примусово відпусток без збереження заробітної плати,
встановлення режиму роботи на умовах
неповного робочого часу, зменшення чи
скасування стимулюючих виплат. Упереджено спроби влади запровадити ці
протизаконні діяння шляхом надання у
серпні поточного року доручення державним адміністраціям.
ЦК Профспілки висловив категоричний протест запровадженню Кабінетом
Міністрів України «шокової терапії» при
затвердженні відповідних нормативноправових актів на виконання програми
Уряду.
Вживалися заходи для забезпечення
прав педагогічних, науково-педагогічних
працівників при підвищенні кваліфікації і
стажуванні.
Здійснювався громадський контроль
за дотриманням трудового законодавства, вживалися заходи для усунення виявлених порушень, надавалася безоплатна правова допомога та забезпечувалося представництво інтересів спілчан
у судах, органах державної влади та
місцевого самоврядування. Зміцнюється
система правового всеобучу.
Проводилась робота з громадського
контролю за додержанням вимог законодавства з охорони та безпеки праці і навчання учасників навчально-виховного
процесу. Надавалася практична допомога виборним профспілковим органам у
організації навчання та перевірки знань з
охорони праці. Спрямовувалась робота
представників Профспілки з охорони праці
на участь у розслідуванні нещасних випадків, недопущення приховування нещасних випадків, забезпечення контролю за
виконанням передбачених колективними
договорами профілактичних заходів з питань безпеки праці, створення на місцях
безпечних і нешкідливих умов праці, проведення атестації робочих місць тощо.
ЦК Профспілки спрямовував діяльність
організаційних ланок на розвиток та поширення серед спілчан самодіяльного
мистецтва і народної творчості, забезпечення активної участі освітянських аматорських колективів та окремих виконавців у фестивалях, оглядах і конкурсах.
Щороку підводилися підсумки Всеукраїнського огляду роботи організаційних
ланок Профспілки на кращу організацію
оздоровлення і відпочинку дітей освітян.
(Продовження на стор. 3)
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(Продовження. Початок на стор. 2)
Проведено заходи всеукраїнського
рівня, зокрема, змагання з міні-футболу
та на Кубок ЦК Профспілки зі спортивного туризму, турнір з активних шахів та
з настільного тенісу. Об’єднана команда Профспілки взяла участь у X Міжнародній спартакіаді вчителів у Варні, Республіка Болгарія.
Приділялась увага структурному,
організаційному, фінансовому зміцненню, посиленню виконавчої дисципліни,
активізації мотиваційних аспектів профспілкового членства.
У 2011-2014 роках проведено 7
пленумів, 29 засідань президії, більше
200 – бюро президії ЦК Профспілки, на
яких розглянуто понад 300 різноманітних питань профспілкової діяльності.
Голова Профспілки є членом Спільного представницького органу об’єднань
профспілок, Національної тристоронньої
соціально-економічної ради, Президії
ФПУ. Профспілка найбільш представлена у Раді ФПУ, серед членів якої голова
Профспілки, 11 голів територіальних
організацій, 4 представники інших
організаційних ланок.
Продовжується робота з резервом на
керівні посади в профспілкових органах
усіх рівнів. Приділялась належна увага навчанню профспілкових кадрів та активістів.
Надавалась методична допомога організаційним ланкам у вирішенні програмних
завдань Профспілки. Проводилась робота з удосконалення системи морального і
матеріального заохочення та стимулювання профспілкових кадрів і активу.
Забезпечується співпраця з виборними органами профспілок працівників
охорони здоров’я, культури, державних
установ, соціальної сфери.
В апараті ЦК Профспілки створено
відділ інформаційного забезпечення та
комунікацій. Продовжується робота з
навчання профспілкових працівників,
відповідальних за комунікаційну складову. Значно збільшилася відвідуваність
сайту. Інформаційна мережа Профспілки нараховує 22 веб-сайти обласних
організацій. Пожвавилася робота з центральними виданнями та телеканалами.
Проводяться прес-конференції у телестудіях. Представники ЦК Профспілки неодноразово виступали на національному
радіо, брали участь у телевізійних програмах різних каналів.
Міжнародна робота Профспілки
спрямовувалась на забезпечення
міжнародних солідарних дій для захисту соціально-економічних інтересів працівників освіти, співпрацю з Інтернаціоналом освіти (ІО), налагодження та розвиток прямих зв’язків з профспілковими
організаціями зарубіжних країн, навчання профспілкового активу за участю ІО
та його членських організацій. Відбулися вибори до Європейського комітету
профспілок освіти, на яких Голову Профспілки Г.Труханова обрано до складу
Комітету. Європейський комітет профспілок освіти висловив підтримку членам
Профспілки, які брали участь у протестному русі під час Революції гідності в Україні та рішуче засудив насильство, застосоване у відповідь на мирні демонстрації. ІО створив фонд солідарності для
надання допомоги Профспілці працівників освіти і науки України у зв’язку з
пожежею в Будинку спілок. Профспілка
розширює та зміцнює контакти з національними профспілками освітян інших
країн. Особлива увага приділяється укладанню та реалізації двосторонніх договорів про співпрацю.
Разом з тим, попри вжиті заходи, не
вдалося домогтися від владних структур
дотримання в повній мірі процедури погодження проектів нормативно-правових
актів, зокрема й подання на розгляд Верховної Ради України проекту закону
«Про Державний бюджет України на
2015 рік». За інформацією з Мінфіну
розгляд законопроекту «Про Державний
бюджет України на 2015 рік та зміни до
законодавства України, спрямовані на
реалізацію Програми Кабінету Міністрів
України «Відновлення України» відкладено до прийняття Законів України «Про

внесення змін до Бюджетного кодексу
України (щодо реформи міжбюджетних
відносин)», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів (щодо податкової реформи)», «Про реформування загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізацію фонду оплати праці».
Наявна невизначеність щодо величини посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з січня 2015 року,
розмір якого з початку 2013 року заморожено на рівні 852 грн.
За інформацією територіальних
організацій додаткова потреба коштів на
виплату заробітної плати до кінця поточного року складає близько 1,2 млрд.грн.
Недостатність фінансового забезпечення спричинила зменшення розмірів
надбавок, доплат, винагороди педагогічним, науково-педагогічним працівникам. У повній мірі не забезпечено дотримання положень Галузевої угоди щодо
виплати винагороди за сумлінну працю
і зразкове виконання обов’язків. У деяких районах Закарпатської, ІваноФранківської, Київської областей не дотримано державних гарантій щодо надання допомоги на оздоровлення у
розмірі посадового окладу. У окремих
районах 6-ти областей наявні випадки
скасування та зменшення доплат за завідування кабінетами, майстернями. Необхідне рішення про підвищення оплати
праці працівників органів управління освітою, а також приведення у відповідність
до закону «Про освіту» норм закону
«Про місцеве самоврядування в Україні»
щодо призначення керівників навчальних закладів.
Потребує удосконалення формульний розподіл міжбюджетних трансфертів
з метою збільшення видатків для шкіл з
малою чисельністю учнів.
Не вдалося домогтися затвердження
прозорого механізму надання одноразової допомоги відповідно до закону
«Про зайнятість» у десятикратному
розмірі мінімальної заробітної плати
молодим працівникам, направленим на
роботу в навчальні заклади сільської
місцевості.
Попри те, що при забезпеченні педагогічних працівників сільської місцевості
житлово-комунальними послугами
розмір сукупного доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу,
збільшився з 900 до 1710 гривень, законом «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні», прийнятим без обговорення з профспілками,
гарантії на безоплатне користування
житлом з опаленням та освітленням визнано пільгами.
Потребує удосконалення система
пенсійного забезпечення педагогічних
працівників з установленням рівня пенсій
у розмірі 80-90% заробітної плати.
Недосконала нормативно-правова
база створює перешкоди для нормального функціонування санаторіїв-профілакторіїв, зокрема вищих навчальних
закладів.
Незадовільний стан фінансування витрат, передбачених законодавством про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування щодо оплати тимчасової
втрати працездатності, допомоги по вагітності та пологах, оздоровчих заходів.
Недотримання вимог статті 44 закону «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності» негативно впливає на
створення умов для проведення культурно-масової, фізкультурної, оздоровчої
роботи. Вимагають удосконалення норми законодавства щодо з організації
дитячого оздоровлення.
Потребує розробки Перелік важких
робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці в галузі освіти.
Не затверджено Державну програму
«Студентський та учнівський гуртожиток»
та типові положення про студентський
гуртожиток, студентський спортивно-оздоровчий табір, спортивний клуб, санаторій-профілакторій вищого навчального закладу, закладу післядипломної пе-

дагогічної освіти.
Вагомим резервом поповнення рядів
спілчан є залучення до Профспілки працівників та учнів професійно-технічних
навчальних закладів, а також працівників і студентів вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері впливу галузевого міністерства, де не створено
первинні профспілкові організації Профспілки, повернення міських організацій,
які свого часу вийшли з Профспілки.
У повній мірі не дотримано вимог Статуту щодо відрахувань членських внесків
Центральному комітету, а також рішень
президії про надання благодійної допомоги у зв’язку з пожежею в Будинку спілок.
Заслухавши і обговоривши інформацію «Про хід виконання Основних напрямів діяльності Профспілки працівників
освіти і науки України на 2011-2015
роки» пленум Центрального комітету
Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію про роботу організаційних ланок «Про хід виконання Основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 20112015 роки» станом на листопад 2014
року взяти до відома (додається).
2. У ході проведення звітно-виборної кампанії доводити до освітян активну позицію Профспілки щодо захисту
соціально-економічних прав та інтересів
спілчан, забезпечити поширення інформації про результати виконання основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України.
3. Вважати діяльність Профспілки
такою, що спрямовувалась в умовах кризових явищ у соціально-економічній
сфері та змін в суспільно-політичному
житті на захист соціально-економічних
прав та інтересів членів Профспілки,
сприяння роботі навчальних закладів та
установ освіти, організаційне зміцнення
та розвиток організації.
4. Визнати найбільш перспективним і
конструктивним видом соціального партнерства у вирішенні питань забезпечення
трудових прав та соціально-економічних
інтересів освітян переговорний процес.
5. Звернутися до Президента України з приводу необхідності забезпечення
до кінця 2015 року обсягів видатків на
своєчасну і в повному обсязі оплату праці
працівників навчальних закладів та установ освіти, відновлення прав педагогічних працівників на отримання надбавки за престижність праці у повному
розмірі, дотримання інших трудових
прав освітян та науковців.
6. Організаційним ланкам
Профспілки:
6.1. Визнати першочерговими завданнями відстоювання при затвердженні
Державного та місцевих бюджетів на
2015 та наступні роки обсягів видатків
на освіту відповідно до законодавчо гарантованих розмірів, наближення
розмірів оплати праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та спеціалістів освіти до гарантованих статтею 57 закону «Про освіту»,
встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС
вище мінімальної заробітної плати.
6.2. Докладати всіх зусиль для розвитку соціального діалогу, застосовуючи різноманітні форми і методи переговорного процесу, та у разі недосягнення
консенсусу застосовувати для відстоювання прав та інтересів спілчан усі дозволені засоби впливу на владні структури і роботодавців при реалізації Статутних завдань Профспілки.
6.3. Посилити заходи, спрямовані на
дотримання трудових прав працівників,
передбачених трудовим законодавством, законодавством у галузі освіти,
положеннями Галузевої та регіональних
угод, колективними договорами щодо
розмірів надбавок, винагород, доплат,
нормування праці тощо.
6.4. Продовжити роботу для недопу-

щення звуження трудових, соціальноекономічних прав та інтересів працівників і молоді, яка навчається, а також їх
відновлення в частині оплати праці та
гарантій з житлово-комунальних послуг
при прийнятті нових та внесенні змін до
діючих актів законодавства.
6.5. Забезпечувати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства та законодавства з охорони
праці й усуненням виявлених порушень;
надання безоплатної правової допомоги і представництво інтересів спілчан у
судах, органах державної влади та
місцевого самоврядування; зміцнення
системи правового всеобучу.
6.6. Добиватися удосконалення норм
пенсійного законодавства з метою забезпечення педагогічним працівникам
рівня пенсій у розмірі 80-90% заробітної плати, а також розробки нормативно-правової бази для належного функціонування санаторіїв-профілакторіїв, студентських гуртожитків та спортивно-оздоровчих таборів, спортивних клубів,
стипендіального забезпечення.
6.7. Активізувати реалізацію законодавчо визначених повноважень виборних органів для належного фінансування за рахунок коштів фонду соціального
страхування оплати тимчасової втрати
працездатності, надання допомоги по
вагітності та пологах, здійснення оздоровчих заходів, а також організації дитячого оздоровлення.
6.8. Посилити роботу для забезпечення реалізації положень статті 44 закону «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності» щодо відрахувань
роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям на проведення
культурно-масової, фізкультурної, оздоровчої роботи, а також положень статті
19 закону «Про охорону праці» щодо
передбачення в державному та місцевих
бюджетах витрат на охорону праці в
обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду
оплати праці.
6.9. Продовжити роботу в напрямку
всебічного задоволення соціально-культурних, духовних потреб та інтересів
членів Профспілки, їх сімей, забезпечення умов для розвитку фізичної культури і
спорту, організації оздоровлення та
відпочинку дітей освітян.
6.10. Забезпечувати подальше спрямування діяльності на міжнародні солідарні дії для захисту соціально-економічних інтересів працівників освіти,
співпрацю з ІО, налагодження та розвиток прямих зв’язків з профспілковими
організаціями інших зарубіжних країн,
навчання профспілкового активу.
6.11. Вжити заходів для забезпечення двостороннього електронного зв’язку ЦК Профспілки з районними, міськими, первинними профспілковими організаціями, сприяння створенню в них власних веб-сайтів, їх змістовному наповненню та систематичному оновленню.
7. Виборним профспілковим
органам обласних, Київської
міської організацій:
7.1. Посилити виконавчу дисципліну
в напрямках організаційного та фінансового зміцнення Профспілки, з безумовним дотримання вимог Статуту.
7.2. Забезпечити внесення на розгляд Статутної комісії ЦК Профспілки пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, спрямованих на удосконалення її діяльності.
7.3. Продовжити на засадах соціального партнерства співпрацю з органами
державної влади та місцевого самоврядування, депутатами всіх рівнів з метою
забезпечення захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти, молоді, яка навчається.
8. Контроль за виконанням постанови покласти на заступників Голови Профспілки Романюка С.М. та Гарбаренко
Л.А. відповідно до повноважень.
Ãîëîâà Ïðîôñï³ëêè
Ã.Ô. ÒÐÓÕÀÍÎÂ
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ÍÀØ ÄÅÍÜ
Незабутній день, гарне дозвілля, безліч по*
дарунків та море емоцій * таке в День юриста
може організувати для студентів Національно*
го університету «Одеська юридична академія»
тільки наш профком. Організація професійного
свята не здивувала тільки пасивних, а таких у
нас, як ви самі розумієте, просто немає! Чому ж і
як раділи студенти самої юридичної академії Одеси?
По-перше, традиційно профком
вишу організував і провів для першокурсників змагання з пішохідного патріотичного квесту під назвою «Коли
ми єдині - ми непереможні!» Цього разу
квест мав 12 етапів, в результаті подолання яких учасники повинні були виконати найскладніші завдання і визначити кодове слово. Все в цьому році
було досить незвичним, оскільки переможці визначалися не тільки вмінням
швидко долати дистанцію, як було раніше, а суміщенням
швидкісного просування по місту з вирішенням логічних, науково
- пізнавальних, веселих та спортивних завдань.
А кодова назва
квесту «Асталавіста,
сепаратиста» повністю
визначала основний
лейтмотив гри, на етапах якої учасників очікували і фізичне навантаження, і вміння
колективно і швидко
виходити з курйозних
ситуацій, і реалізація творчих амбіцій у
жанрі образотворчого мистецтва та фотографії з демонстрацією власного патріотизму. Загалом, чого тут тільки не
було: ребуси і анаграми, загадки та
пісні, літературний базар і баскетбольні
баталії, військовий вишкіл і анекдоти
юридичного спрямування... Особливою

складністю вирізнялись інтелектуальні
питання про військову, літературну (і не
тільки) історію Одеси, про становлення
рідної академії, про козацьке минуле
України. А чого тільки вартували ігрові
дитячі випробування та швидкісна купівля продукту – солі, яку здавна заборонялось добувати в Європі!
Жага до перемоги у всіх без винятку була величезною, але виграють завжди більш зіграні, більш везучі та, як у
нашому випадку, найдосвідченіші - першокурсники, якими в 2014 році однозначно стали студенти факультету журналістики, срібло здобув факультет правової політології та соціології, а бронзовими призерами стали першокурсники судово-адміністративного факультету, які, до речі, в попередньому році також були на третьому місці.
Традиційно-незвичайний, загадко-

вий і непередбачуваний квест залишиться в пам’яті майбутніх юристів надовго, адже недарма його ключовою
відповіддю було слово «ВОСПОМИНАНИЕ».
І, по-друге, ще одним сюрпризом
став розіграш лотереї, яку цього року
проводив профком академії. Взявши
участь у ньому, кожен студент міг виграти поїздку до Львова, яку теж традиційно організував профком у рамках
власної програми туристичних поїздок

та екскурсій з відвідуванням членами
Профспілки пам’ятних історичних
місць, пізнання ними історії рідного
краю. Нагородження переможців та
призерів квесту і заключний етап святкової лотереї відбулись у нічному клубі
«Палладіум», де всіх порадувала феєрична шоу-програма в супроводі чарівного ведучого
Андрія Квасневського та музичного гуру-DJ.
Вечір, як і обіцялося, виявився
цікавим, захоплюючим, повним сюрпризів
і веселих несподіванок. «Десертом» його
стали виступ
нашої улюбленої
команди
КВК, який воістину не залишив в залі байдужих, і довгоочікуваний всіма розіграш поїздки в магічний Львів. Спробувати своє «щастя» зголосилися понад
сотні студентів, і Скорбулатову Олександру точно таки пощастило.
Неповторними є відчуття того, коли,
незважаючи на власну самостійність і
незалежність, ти відчуваєш себе частиною чогось більшого і особливого, частиною одного сильного і згуртованого
колективу тих, хто за покликанням стає
юристом, а поки тільки (і не тільки) студент Національного університету
«Одеська юридична академія»! Удачі
нам всім у подоланні нелегкого шляху
здобування вищої освіти у стінах рідної
альма-матер, панове-юристи!
²ëîíà ÀÍÄÐªªÂÀ,
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôêîìó
ÍÓ «ÎÞÀ» ïî ðîáîò³ ç³ ñòóäåíòàìè
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Пульс СТУДЕНТСЬКОГО життя
Ïðîôñï³ëêà - êóçíÿ êàäð³â!
У жовтні відбувся щорічний навчальний проект профкому первин*
ної профспілкової організації студентів Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова «Школа студентського профспілко*
вого активу». У заході, організованому на базі Навчально*методич*
ного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської об*
ласті, взяли участь 22 члени профкому (всі голови профбюро факуль*
тетів та їх заступники).
Першого дня втомлені з
дороги, але з посмішкою та
бажанням дізнатися багато
нового, наші профактивісти
відправилися на зустріч із членами профкому первинної
профспілкової організації студентів Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
На зустрічі профактивісти
двох організацій обмінялись
досвідом щодо функціонування профспілкових організацій
у своїх навчальних закладах:
стан, проблеми, стратегії розвитку та співпраця, обговорили правові
засади соціального захисту студентів,
а також інші актуальні питання.
Після урочистостей профактивісти
приймаючої сторони влаштували захоплюючу екскурсію чарівним Черніговим – історичними місцями, цікавинками й родзинками міста. Старовинний підземний храм, Чернігівський
вал полонили своєю красою та неповторністю.
Справжня робота почалася наступного дня, який був розписаний буквально по хвилинах. Бадьорий настрій створив тренінг “Ефективна команда профспілкової організації”, який був надзвичайно цікавим для студентів – членів
профкому ОНУ. Кейс був не стільки теоретичним, скільки практичним: учасники розділилися на групи, і тренінг,
окрім навчального, носив ще і змагальний характер між командами. Завдяки
винахідливості та високому рівню тренера Володимира Ковальчука, юриста
Чернігівського НМЦ профспілок, тренінг
поєднав у собі серію майстер-класів,
спрямованих навчити профактив основам ефективної комунікації: вмінню слухати, виступати, залучати до співпраці;
прийняттю рішень у команді та ін., що
робить профспілкову команду сильною.
Отримані знання закріплювали такими
вправами, як «Невидимий зв’язок»,
«Смекалка», грою «Лабіринт» та дискусіями.
На третій день великий резонанс і
зацікавлення викликав навчальний кейс

«Звіти і вибори в житті профспілкової
організації», який провела Олена Щепотьєва, завідувач навчального відділу
Чернігівського НМЦ. На тренінгу члени
профкому розглянули питання документування діяльності первинної профспілкової організації - плани, заходи,
протоколювання, звітність. Після чого
розділились на міні-групи і на практиці
пройшли всі етапи підготовки і проведення звітно-виборних зборів: порядок
проведення, формування робочих
органів, виступи і голосування, документальне оформлення проведених
зборів, написання звітів. І все це проходило в інтерактивній формі навчання із застосуванням мультимедійних
презентацій та ігор, результатом якого
є підвищення мотивації до вивчення
матеріалу і якості засвоєння знань, психологічна підготовка профактиву до дій
у реальних умовах нашого життя.
Завдяки гіперактивності учасників
профспілкові тренінги пройшли з живим обговоренням і студентськими жартами. Це й не дивно, якщо врахувати
те, що серед учасників були члени команди університету з КВК.
Супернасичені та суперактуальні
навчальні тренінги, розважальна програма, спілкування з молоддю не дали
нікому нудьгувати.
Âàäèì ÏªÍÎÂ,
ãîëîâà ïåðâèííî¿
ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿
ñòóäåíò³â ÎÍÓ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà
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ППууллььсс ССТТУУД
ДЕЕННТТССЬЬККООГГОО ж
жииттттяя
Ó ÖÅÍÒÐ² ÓÂÀÃÈ – ÇÀÊÎÍ «ÏÐÎ ÂÈÙÓ ÎÑÂ²ÒÓ»
Вступив у силу новий Закон України «Про вищу освіту», який зап*
ровадив низку реформ у системі вищої школи. Для детального оз*
найомлення студентської молоді Одещини з цим документом в
жовтні 2014 року був організований Молодіжний форум «Реалії
впровадження Закону України «Про вищу освіту»: студентський
погляд».
Захід проводився на базі Національного університету «Одеська юридична
академія» і зібрав біля 500 студентів
та профспілковий актив з усіх вищих навчальних закладів Одещини, а також
представників ЗМІ. Ініціатором проведення Молодіжного форуму виступив
профком студентів Міжнародного гуманітарного університету у співорганізаторстві з профкомами студентів Одеської національної академії харчових
технологій, Одеського державного екологічного університету, Одеської націо-

нальної академії зв’язку ім. О. С. Попова.
Учасників заходу привітали Президент НУ «ОЮА» та МГУ Сергій Ківалов, ректор МГУ Анатолій Крижановський, голова студради НУ «ОЮА» Валерія Прущак та голова профкому студентів МГУ Костянтин Громовенко.
С.В. Ківалов окреслив основні аспекти Закону «Про вищу освіту», у розробці якого вища школа Одещини, а
зокрема і профспілкові організації вищих навчальних закладів, брали активну участь. Наголосив на позитивних
моментах, таких,
як: незалежність
вишів від держказначейства,
їх
можливість самостійно відкривати
власні рахунки в
державних банках; отримання
права для ВНЗ
вводити нові навчальні дисципліни без узгодження з Міністерством освіти і науки; посилення

захисту майна, яке належить закладу
тощо.
Для пожвавлення роботи Форуму та
переведення його у формат дискусії
присутнім у залі була надана можливість задавати запитання стосовно
обговорюваного та вносити пропозиції
різного характеру. Студенти активно
долучалися до діалогу. Так, наприклад,
їх цікавили питання щодо впливу зменшення кількості дисциплін на навчальний процес, надання лекцій студентам
в електронному форматі до початку
лекційного періоду.
Цікавилися студенти питаннями
щодо статусу студентів, які отримали
диплом спеціаліста та статусу здобувача, формування державного замовлен-

ня у вишах відповідно статистики ринку праці, зміни назв вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації, відпрацювання студентами впродовж 3-річного терміну на державних підприємствах
та установах тощо.
Далі Молодіжний форум продовжив свою роботу в секціях: «Мотивація членства в профспілкових організаціях» та «Лідерство та керування командою».
Ñëóæáà çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ²
Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

ОСЕНЬ У СТУДЕНТОВ – АКТИВНАЯ ПОРА
Начало нового учебного года для команды профкома первич*
ной профсоюзной организации студентов Одесской государствен*
ной академии строительства и архитектуры было очень продук*
тивным. За сентябрь было подготовлено и проведено четыре мас*
штабных мероприятия: «Смотр талантов», «День первокурсников»,
«Осенняя ярмарка», поездка во Львов. Все эти мероприятия воп*
лотили цель работы профкома студентов ОГАСА * максимально ак*
тивизировать и задействовать студентов для развития и популяри*
зации студенческого движения в академии.
На линейке, посвящённой Дню
знаний 1 сентября, с приветственным
словом выступил председатель профкома студентов Артамонов Святослав
и кратко ознакомил первокурсников
с работой профкома студентов и грядущими мероприятиями.
Открыл череду мероприятий подготовленный первичной профсоюзной организацией студентов совместно со студенческим клубом ОГАСА
«Смотр талантов» 16 сентября. Его
цель - выявление творческого потенциала вновь прибывших студентовпервокурсников, однако студенты
других курсов также активно прини-

мали участие. Самыми популярными
были направления: вокал, танец, КВН,
фотография и диджеинг.
Затем 18 сентября в одном из лучших ночных клубов Одессы «PARK
Residence» прошла вечеринка «День
первокурсников» - поздравление первокурсников, поступивших в нашу
академию, а также старшекурсников
с новым учебным годом. В мероприятии приняло участие более 500 человек. В этот вечер студентов радовали
своими музыкальными композициями
Dj MANIAK и DJ New jent.
30 сентября во дворе академии прошла «Осенняя
ярмарка». Это
мероприятие,
которое очень
полюбилось
студентам,
профком проводил уже в
третий раз.
Ярмарка проходила в формате выставки-продажи
изделий, сделанных руками наших студентов - укра-

шений, игрушек, одежды, канцтоваров, свечей, картин и многого другого. Был отдельный сектор со сладостями, которые приготовили также студенты ОГАСА. Студенты очень активно участвовали и в проведении, и в
организации ярмарки.
Незабываемые впечатления у всех
оставила поездка во Львов, которая
была особенно актуальна для студентов архитектурно-художественного
института. Студенты имели возможность выехать на пленер на новую для
них местность, рассмотреть иную архитектурную среду, окунуться в архитектурные особенности Львова, такие непохожие на одесские, и тем самым пополнить свои знания, почерпнуть новые
идеи в решении стилистики исторического района города.
Начало октября было ознаменовано серией тренингов для студентов
ОГАСА, организованным профкомом,
на темы личной эффективности, ораторского мастерства и др.
Данная серия бесплатных тренингов
была организована с целью мотивации,
стимулирования студентов к развитию,
познанию себя, открытию нового,
стремлению к достижению больших
высот в профессиональном плане на
примере людей, которые уже добились
успеха. Вот мнение Анастасии Михайловой, студентки факультета экономики и управления в строительстве:
- Наиболее познавательным для
меня был тренинг по ораторскому мастерству. Я научилась видеть свои недостатки, правильно строить выступление,
держать себя на публике, подавать излагаемый текст, подбирать аргументы.
Также изучила технику дыхания, при-

емы настройки себя перед выступлением. Я поняла, что научиться выступать может каждый. Мне пригодились методики, использованные
спикером на тренинге, легче стало
разговаривать с людьми, я стала
уверенней в себе!
Студенческая жизнь в академии
кипит, и на ноябрь запланирован
ряд мероприятий различной направленности.
Профком студентов ОГАСА –
это организация с многолетней историей, которая стремится разносторонне развивать студентов, чувствует современные веяния, интересы и предпочтения современной
молодежи.
Àíàñòàñèÿ ÏÀÍÄÀÑ ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ ÎÃÀÑÀ
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ІНТЕРЕСИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
* В ЦЕНТРІ УВАГИ
14 листопада 2014 року відбувся ХІ пленум обкому Профспілки, на порядок
денний якого були винесені питання «Про роботу профспілкових комітетів ви*
щих навчальних закладів щодо забезпечення виконання положень Галузевої
угоди в частині соціально*економічних прав та інтересів осіб, які навчаються»
та «Про підготовку до ХІХ звітно*виборної конференції Одеської обласної
організації Профспілки».
З першого питання доповідав заступник голови обкому Профспілки по ро*
боті зі студентською молоддю Ігор Щедров. Відповідну постанову публікуємо
нижче.
Також на пленумі було прийнято рішення про проведення ХІХ звітно*вибор*
ної конференції Одеської обласної організації Профспілки 12 травня 2015 року.
14.11.2014 р.

№ Пл –ХІ

ПРО РОБОТУ ПРОФСПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ В ЧАСТИНІ
СОЦІАЛЬНО*ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ
Заслухавши та обговоривши інформацію «Про роботу профспілкових комітетів вищих навчальних закладів щодо
забезпечення виконання положень Галузевої угоди в частині соціально-економічних прав та інтересів осіб, які навчаються», ХІ пленум Одеського обкому Профспілки відзначає, що питання винесене
на розгляд пленуму є надзвичайно важливим, оскільки студентство в Одеській
обласній організації Профспілки працівників освіти і науки складає досить вагому частку – 43% від загальної чисельності. Це 44701 студентів, в тому числі
15165 осіб, які навчаються за контрактом. Загальний відсоток охоплення
профспілковим членством складає
95,3%.
З метою захисту прав та інтересів студентської молоді, реалізації положень Галузевої угоди в частині соціально-економічного захисту студентів між управлінням
освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обкомом
Профспілки укладено угоду на 20112015р.р, у якій 27 пунктів визначають основні можливості соціально-економічного
захисту здобувачів вищої освіти.
Важливим інструментом забезпечення соціально-економічних прав та інтересів осіб, які навчаються, є угоди, які
діють у всіх вищих навчальних закладах.
Всі угоди відповідають чинному законодавству, Галузевій та обласній угодам.
Виконуються пункти 1.4, 10.2.4 Галузевої угоди: сторони щорічно звітують про виконання положень угод, колдоговорів. Для здійснення контролю за
їх виконанням надають одна одній необхідну для цього наявну в них інформацію.
Одним із найважливіших напрямків
роботи обкому Профспілки є забезпечення постійного контролю за своєчасною
та повною виплатою стипендії студентам.
Станом на 01.10.2014 заборгованість по
виплаті стипендії відсутня.
Слід відзначити, що Центральний
комітет, обком Профспілки здійснюють
цілеспрямовану системну роботу щодо
покращення стипендіального забезпечення студентської молоді.
У нещодавно прийнятому Законі
України «Про вищу освіту» визначено
розмір мінімальної студентської стипендії
на рівні мінімального прожиткового рівня
і доручено Кабінету Міністрів України
визначити до 1 січня 2015 року терміни
поступового збільшення розміру
мінімальної академічної стипендії до
рівня прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць.
Наразі ЦК Профспілки, обком беруть участь у роботі щодо внесення змін
до нового Положення про стипендіальне
забезпечення. Позиція обкому Профспілки незмінна – призначення стипендії
за середнім балом успішності, збереження 10% відсотків від загального стипендіального фонду на матеріальне заохочення студентів за успіхи в навчанні, спорті,
громадській та мистецькій діяльності.
Згідно з постановою Кабінету
Міністрів України «Питання стипендіаль-

ного забезпечення» від 12.07.2004 р.
№ 882 не менше 10% від стипендіального фонду повинні спрямовуватись на
матеріальну допомогу студентам та матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, громадській роботі та спорті.
Відповідні норми передбачено у Галузевій угоді - п.8.13.2.
У 2013 році за погодженням з
профкомами вищих навчальних закладів
на матеріальну підтримку студентів витрачено 8млн.738тис.грн., але через
брак коштів, Міністерством освіти вищезазначені виплати забезпечуються в обсягах, зменшених майже вдвічі, за винятком Білгород-Дністровського та Одеського педагогічних училищ, в яких профкомам вдалось у 2013 році забезпечити
фінансові витрати на соціальну підтримку студентів у повному обсязі - 10% від
загального стипендіального фонду навчального закладу.
На виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам профкомами вищих навчальних закладів витрачено у 2013році 775тис.286 грн., у
2014 році - 664тис.752 грн.
Обком Профспілки, профспілкові
комітети вищих навчальних закладів
здійснюють контроль за станом умов
проживання та організації дозвілля в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів. У більшості з них з профкомами погоджуються розподіл місць та
списки на поселення. У вищих навчальних закладах області в повній мірі забезпечено потребу всіх бажаючих іногородніх студентів місцями в гуртожитках,
за винятком Південноукраїнського національного педагогічного університету, в
якому не вистачає 250 місць.
Завдяки цілеспрямованій роботі ЦК
Профспілки встановлено граничний розмір
плати за проживання в студентських гуртожитках, який не може перевищувати
40% розміру мінімальної стипендії.
Виконуючи положення Галузевої
угоди, профспілкові комітети студентів
здійснюють контроль за пунктами громадського харчування, якістю послуг, що
надаються. Заслуговує на увагу робота
профспілкового комітету студентів
Одеського національного політехнічного університету, який започаткував роботу Центру здорового харчування студентської молоді. Це надало змогу впливати на процес ціноутворення - вартість
обіду в середньому складає 20 грн, що
на 15-20% дешевше, ніж в їдальнях
інших навчальних закладів.
Не допущено обмеження прав студентів та учнів на проїзд у залізничному
транспорті, що гарантовані законом
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», запровадженням кількості пільгових поїздок.
Разом з тим п.8.1.8 Галузевої угоди виконується частково у зв’язку з тим, що
залишається не вирішеним питання
пільгового проїзду студентів в автотранспорті. Студенти мають можливість
пільгового проїзду лише на залізничному та електротранспортах.
У межах статутних завдань Проф-

спілки обкомом зосереджено увагу
профкомів вищих навчальних закладів
щодо контролю за проведенням щорічних медичних оглядів студентів. Профілактичним медичним оглядом охоплено майже сто відсотків студентів.
Разом з тим, за наданою інформацією профспілкових комітетів при проходженні обов’язкового медичного огляду студенти сплачують послуги рентгенкабінету та лабораторних досліджень. Як
правило, такі витрати складають 20 грн.
і стягуються як благодійні внески.
На виконання п.п.8.26.,8.2.7 Галузевої угоди збережено мережу діючих
санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів. За 2013 рік у санаторіях-профілакторіях Одеського національного політехнічного університету,
Одеської національної академії харчових технологій, Одеської державної академії будівництва та архітектури оздоровлено 1400 студентів. За підсумками
оздоровлення за 9 місяців поточного
року план оздоровлення виконано на
100 відсотків, оздоровлено 1250 студентів. Оплата путівок для студентів 10%
від загальної вартості.
Обком Профспілки спільно з ректорами вищих навчальних закладів приділяють значну увагу роботі студентських оздоровчо-спортивних таборів, розвитку їх матеріально-технічної бази та
організації в них оздоровлення студентів.
У більшості вищих навчальних закладів
ці питання включені до колективних договорів, угод між ректорами та профкомами, в яких передбачені питання надання пільгових путівок на оздоровлення та
відпочинок, відображені форми і види
надання матеріальної допомоги на оздоровлення різним категоріям студентів.
Підсумки оздоровлення студентської молоді щорічно слухаються на засіданнях президії обкому, Ради ректорів
Одеського регіону.
У складних фінансових умовах ректори вищих навчальних закладів знаходять можливість щодо фінансової підтримки оздоровлення студентської молоді. Так
на оздоровлення студентів у 2014 році
адміністрація Одеського національного
політехнічного університету виділила
853,4 тис.грн. - оздоровлено 1282 студентів; Одеської національної академії
харчових технологій 496,8тис.грн. - оздоровлено 661студента, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова – 84,5 тис.грн. - оздоровлено 612 студентів, Білгород-Дністровського педагогічного училища 108,2 тис.грн. - оздоровлено 573 студенти, Балтського педагогічного училища – 140ти.грн. – оздоровлено 240 студентів.
Активну участь в організації оздоровлення взяли окремі профспілкові комітети вищих навчальних закладів, які виділяли на ці цілі кошти з профспілкового
бюджету. Так профспілковий комітет Національного університету «Одеська юридична академія» на оздоровлення студентів виділив 261 тис. 400 грн., профком
студентів Одеського національного університету ім. 1.1. Мечникова -113

тис.534 грн., профком студентів Одеського національного політехнічного університету - 30 тис.грн., профком Південноукраїнського національного педагогічного університету - 28 тис.300 грн.
Всього в студентських оздоровчоспортивних таборах у 2013 році оздоровлено 2198 студентів, у 2014 році 2122 студенти.
Слід відзначити цілеспрямовану
роботу профкому та адміністрації
Ізмаїльського державного гуманітарного університету щодо збереження
спортивно-оздоровчого табору «Івушка», який майже рік знаходився під загрозою закриття, і лише в жовтні 2013
року рішенням апеляційного суду м. Одеси було відновлено права власника,
табір поновив свою діяльність як структурний підрозділ університету.
Щорічно профспілковими комітетами вищих навчальних закладів організовується відпочинок та оздоровлення студентів під час зимових канікул в Карпатах. У 2013 році в карпатських гірськолижних базах відпочило - 630 студентів,
у 2014році – 575 студентів.
Іншими видами оздоровлення, в тому
числі туристичними поїздками, щорічно
охоплюється близько 2 тис.студентів.
Важливим напрямом роботи профспілкових комітетів вищих навчальних
закладів є сприяння розвитку спорту та
фізкультури. В усіх навчальних закладах працюють спортивні клуби, які тісно
співпрацюють з профспілковими комітетами. Відвідування обладнаних спортивних комплексів для студентів безкоштовно. Студенти беруть активну участь у традиційних студентських спартакіадах,
міжвузівських обласних спортивних
іграх, Всеукраїнських універсіадах,чемпіонатах України, Європи. У 2013 році
2011 студентів отримали призові місця
у спортивних змаганнях різних рівнів.
Щорічно спільно з Одеським обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Департаментом
освіти і науки облдержадміністрації проводяться обласні студентські ігри серед
ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Останні XXII
ігри відбулись у 2013-2014 навчальному році, в яких взяли участь понад 3 тис.
студентів у 22 видах спорту.
Традиційно профспілкові комітети
студентів вищих навчальних закладів
відіграють провідну роль в організації
дозвілля, культурного відпочинку і виховання студентської молоді.
Так за 2013-2014 роки профкомами ВНЗ витрачено на просвітницьку,
культурно-масову роботу 771тис. 997
грн. грн. На базі 13 вищих навчальних
закладів працює понад 160 різноманітних секцій, гуртків художньої самодіяльності, у яких сьогодні студенти нашої області мають змогу задовольняти свої інтелектуальні, духовні і культурні потреби.
За 2 попередні роки проведено понад
1200 різноманітних культурно-масових
заходів.
(Продовження на стор.7)

7

Освітянський профспілковий вісник

(Продовження. Початок на 6 стор.)
Значною подією в культурному житті
студентства області стало проведення VI
обласного фестивалю художньої самодіяльності серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, який започатковано обкомом
Профспілки спільно з Департаментом
освіти і науки Одеської обласної держадміністрації та Радою ректорів Одеського регіону.
У ньому взяли участь творчі колективи та виконавці художньої самодіяльності з 15 навчальних закладів, загальна кількість учасників близько 1000 осіб.
За підсумками роботи журі лауреатами І-ІІІ ступенів стали 68 учасників
та творчих колективів, 25 учасників - дипломантами фестивалю. На проведення
фестивалю та нагородження переможців
грошовою винагородою обком Профспілки виділив 12 тис. грн.
Окремі профкоми активно співпрацюють з Асоціацією правозахисних
організаторів студентів України, беруть
участь у семінарах, в реалізації різних
програм. На базі профкому студентів
Одеського національного політехнічного
університету реалізується програма «Студентська картка»: щорічно близько 600
студентів отримують міжнародне студентське посвідчення ISIC Student Card, яке
надає можливість отримати знижки на
різні послуги більш як в 95 країнах світу.
За 2013/2014 навчальний рік у
первинних профспілкових організаціях
вищих навчальних закладах проведено
37 семінарів, тренінгів, у яких взяли
участь 2187 осіб. На проведення навчання профактиву профкомами вищих навчальних закладів витрачено 30 тис.грн.
Щоквартально для голів профкомів
студентів працівники обкому Профспілки
проводять семінари, до участі в яких запрошуються заступники голів профкомів
по роботі зі студентами об’єднаних профорганізацій вищих навчальних закладів. У жовтні 2013 року проведено
Обласну школу студентського профспілкового лідера, у роботі якої взяли
участь 67 осіб. Учасники обласної школи мали можливість взяти участь у ІV Всеукраїнській школі студентського профспілкового лідера, яка проходила на базі
Одеського національного університету
ім.І.І.Мечникова.
Профспілковим комітетом вищезазначеного вищого навчального закладу започатковано роботу Школи профактиву в межах свого навчального закладу. Щорічно в її роботі беруть участь
150 студентів-активістів. У жовтні поточного року профком провів навчання для
членів профкому з питань проведення
звітів і виборів на базі Чернігівського науково-методичного центру ФПУ.
Позитивний досвід співпраці із
ЗМІ щодо висвітлення діяльності профкому є у профкому Національного університету «Одеська юридична академія» та
профкому студентів Міжнародного гуманітарного університету, які свої заходи
висвітлюють у газеті «Слово», на міських
телеканалах «Академія» та «Репортер».
Активно співпрацює із телебаченням профком студентів Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, використовуючи не тільки обласні та
міські ЗМІ , а й всеукраїнські телеканали ICTV та СТБ.
Але на сьогодні випускає своє видання «Профактив» лише профком студентів Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. В інших навчальних закладах профактивісти
співпрацюють з друкованими виданнями
своїх вишів.
Пленум обкому Профспілки
постановляє:
1.Інформацію «Про роботу профспілкових комітетів вищих навчальних закладів щодо забезпечення виконання положень Галузевої угоди в частині соціально-економічних прав та інтересів осіб, які
навчаються» взяти до відома.
2.Відзначити що, профспілкові комітети вищих навчальних закладів, виконуючи положення Галузевої угоди, Угоди
між управлінням освіти і науки Одеської

обласної держадміністрації та Одеським
обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки вживають належних
заходів для реалізації законодавчо визначених прав та гарантій осіб, які навчаються; забезпечують контроль за повнотою нарахування та своєчасною виплатою стипендії, створенням необхідних
умов для навчання, проживання студентів,
аспірантів, докторантів, організовують їх
дозвілля, медичне обслуговування, оздоровлення та харчування.
3.Профспілковим комітетам
вищих навчальних закладів:
3.1.Посилити роботу щодо дотримання положень Галузевої угоди та Угоди між управлінням освіти і науки Одеської облдержадміністрації та Одеським
обкомом Профспілки в частині захисту
соціально-економічних прав осіб, які навчаються.
3.2.Використовуючи звітно-виборчу кампанію, у звітних доповідях проаналізувати стан та виконання угод, колективних договорів, широко поінформувати про це членів Профспілки. При обговоренні проектів колективних договорів,
угод на нові терміни враховувати пропозиції та зауваження спілчан, внести до
них відповідні зміни.
3.3. Посилити контроль за встановленням обсягів стипендіального фонду,
своєчасною виплатою стипендії студентам.
Домагатись спрямування на матеріальне
заохочення студентів за успіхи в навчанні,
спорті, мистецькій та громадській діяльності
коштів у розмірі не менше 10% від загального стипендіального фонду вищого навчального закладу.
3.4.Забезпечити матеріальну підтримку найбільш соціально незахищених категорій студентів за рахунок
коштів
профспілкового бюджету. Зосередити
особливу увагу на контролі за дотриманням соціально-економічних прав студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентівінвалідів та інших пільгових категорій.
3.5. Здійснювати належний контроль за поселенням у гуртожитки, не допускати узгодження економічно необґрунтованих розмірів оплати за проживання в них студентів.
3.6. Домагатися покращення умов
навчання та проживання в студентських
гуртожитках.
3.7. Посилити роботу щодо організації оздоровлення студентів у студентських оздоровчо-спортивних таборах,
санаторіях-профілакторіях.
3.8. Домагатися реалізації законодавчо визначених прав та повноважень щодо захисту духовних інтересів
студентської молоді, забезпечення проведення культурно-масових та фізкультурно-масових заходів, у тому числі через положення колдоговорів, угод.
4.Працівникам виконавчого
апарату обкому Профспілки:
4.1.Систематично проводити аналіз
виконання положень Галузевої та обласної угод у частині соціально-економічного захисту студентів та здобувачів вищої
освіти.
4.2.Вивчати, узагальнювати і поширювати кращий досвід роботи профспілкових організацій вищих навчальних
закладів з питань соціального-економічного захисту студентів, аспірантів та докторантів.
4.3.Проводити роз’яснювальну роботу серед студентської молоді, профспілкового активу вищих навчальних закладів стосовно норм чинного законодавства в частині соціально-економічних
прав та інтересів студентської молоді та
інших осіб, які навчаються.
4.4.Надавати практичну допомогу профкомам вищих навчальних закладів при укладанні колективних договорів, угод, внесенні змін до Статутів вищих навчальних закладів.
4.5. Забезпечити організацію
навчання профспілкового активу, використовуючи сучасні методи і форми
інформаційної роботи.
Ãîëîâà îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
Í.Î.ÄÓÁÎÂÈÊ

Çâ³òè ³ âèáîðè

ПРОФКОМ ВИПРАВДАВ
ДОВІРУ СПІЛЧАН
Для профспілок усіх рівнів, їхніх керівників та виборного профак*
тиву звіти та вибори – це напружена та відповідальна пора. Це своє*
рідний екзамен перед членами Профспілки, які довірили їм захищати
свої трудові, соціально–економічні права та інтереси.
На високому професійному рівні з
дотриманням статутних норм пройшли
звітно - виборні збори у первинній
профспілковій організації Граденицької
ЗОШ І-ІІІ ст., на яких були присутні заступник голови Одеської обласної
організації Профспілки працівників освіти та науки України Корнійчук Л.Т.,
голова Біляївської районної організації
Профспілки Бондаренко Л.П., бухгалтер райкому Профспілки Скумбрій В.В.
Голова первинної профспілкової
організації Євсюкова О.В. підбила
підсумки роботи профкому за звітній

період 2009 – 2014 р. У доповіді Олена Вікторівна наголосила на позитивних аспектах діяльності профспілкової
організації. Треба відзначити, що члени колективу – 54 особи – довіряють
Профспілці: всі є її членами.
Робота профкому побудована на
тісній співпраці із адміністрацією школи. Спільно вирішується питання розподілу педагогічного навантаження,
тарифікації; оплати праці, умов виплати та розмірів надбавок, доплат, премій,
винагород.
У закладі велика увага приділяється стану умов та охорони праці. З цього питання виступив директор школи
Терентьєв С.Т., який наголосив, що для
покращення умов праці щороку виділяється достатня кількість коштів як з
районного, так і із обласного бюджетів.

За останні п’ять років було газифіковано школу, відремонтовано харчоблок
та внутрішні туалети, замінено вікна.
Велика увага профкомом приділяється культурно – масовій роботі.
Згідно зі ст. 44 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» первинній профспілковій
організації було виділено кошти на часткову оплату за екскурсії до міст Києва, Львова та Криму, на спортивно –
масову роботу.
На зборах виступила заступник
голови Одеської обласної організації

Профспілки працівників освіти та науки
України Корнійчук Л.Т., яка розповіла,
чим сьогодні живе Профспілка освітян.
Голова Біляївської районної організації Профспілки працівників освіти
Бондаренко Л.П. проінформувала про
роботу райкому Профспілки.
Друга частина зборів – вибори –
пройшла швидко. Спілчани знову довірили очолювати первинну профспілкову організацію Євсюковій Олені
Вікторівні, людині авторитетній, яка
відповідально ставиться до громадського доручення. Бажаємо Вам, Олено
Вікторівно, міцного здоров’я, мудрих та
виважених рішень.
Íàä³ÿ ÑÀÃÀÉÄÀÊ,
÷ëåí ïðåçèä³¿ Á³ëÿ¿âñüêîãî
ðàéêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè

Допомагаємо усім миром
Працівники Одеської національної академії харчових технологій
не залишилися осторонь подій, які відбуваються в нашій країні ос*
таннім часом, і вирішили допомогти солдатам, які воюють у зоні про*
ведення антитерористичної операції на сході України. Ініціатором
акції став профком працівників ОНАХТ, і варто відзначити, що чле*
ни трудового колективу академії активно підключилися до цього
марафону добра.
Вже на сьогодні на лікування бійців, які були поранені в зоні АТО, загальними
силами в академії зібрано 20 710 грн.
Колектив технікуму промислової автоматики направив 6 380 грн. на лікування випускника технікуму Могльованого Д., який був поранений у зоні АТО і лікується в Київському військовому шпиталі.
Для закупівлі всіх необхідних речей кафедри харчової хімії та біотехнологій,
консервованих продуктів та напоїв, технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів зібрали кошти в сумі 11275 грн. та відправили
їх бійцям в зону АТО.
Крім того, первинна профспілкова організація працівників за рахунок профбюджету придбала ліки пораненим бійцям на суму більше 5000 грн. Із цією гуманітарною допомогою працівники академії з профспілковим активом відвідали поранених бійців, які знаходяться на лікуванні в Одеському військовому шпиталі.
Збір коштів продовжується, і ця акція залишається на контролі профкому.
Òåòÿíà ÑÒÐÀÕÎÂÀ,
ãîëîâà ïðîôêîìó ïðàö³âíèê³â Îäåñüêî¿
íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é
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Â²×ÍÀ ÏÀÌ’ßÒÜ...
4 листопада цього року після нетривалої важкої хвороби померла правовий
інспектор обкому Профспілки САЄНКО Тамара Іванівна.

Більше 40 років вона присвятила праці на профспілковій ниві. Мабуть, така
була доля Тамари Саєнко,
юриста за фахом - працювати в освіті, адже її батько, Іван
Григорович, тривалий час був директором школи в с. Пасіцели Балтського району.
Важко перерахувати кількість людей, які зверталися до неї за допомогою
та порадою; в їх числі були як рядові працівники, так і керівники закладів
освіти. Вона активно відстоювала права та інтереси членів галузевої Профспілки – і як правовий інспектор обкому Профспілки, і як трудовий арбітр від
обласного відділення Національної служби посередництва і примирення. Крім
того, очолювала первинну профспілкову організацію Одеського обкому
Профспілки.
Тамара Іванівна користувалася великим авторитетом серед освітян Одещини. Її результативну працю підтверджували такі нагороди, як медалі «За
труд», «Ветеран праці», нагрудний знак
Федерації профспілок України «Профспілкова відзнака», Почесна грамота
Федерації профспілок Одеської області.
Обласний комітет Профспілки сумує
через важку втрату нашої колеги і висловлює свої щирі співчуття родині померлої.

Îäåñüêèé îáëàñíèé êîì³òåò
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
ÒÀÌÀÐÅ ÈÂÀÍÎÂÍÅ ÑÀÅÍÊÎ
Как горько считать «была»,
Хочется сказать «есть».
Смеялась, шутила вчера,
Сегодня нет тебя здесь.
Чуткая, добрая, очень простая.
Улыбка в глазах, душа молодая.
Старалась найти в Кодексах правду.
Люди вокруг были ей главным.
Люди любили её за заботу.
Заботу она не считала работой.
Заботу Тамара считала долгом,
А долг * это то,
Что представишь пред Богом.
Работала много, но сил не теряла.
Хоть и юрист, но всем доверяла.
Солнце любила, землю и лес,
Море и степь, и раздолье небес.
Пела со всеми, душой отдыхала,
Тайны свои друзьям поверяла.
Долго*долго хотелось ей жить,
Долго*долго хотелось ей быть.
Очень любила Тамара семью,
Ей жизнь и любовь посвятила свою.
Стержнем, хребтом, корнями была,
Мужу и сыну себя отдала.
И ушла потихоньку,
Чтоб никто не страдал,
Чтобы слезы печали её здесь не держали,
Чтобы слова о любви не были лживы,
Чтоб друзей берегли, пока ещё живы.
Çîÿ ÁÓÊÀÒÎÂÀ

УСПІХИ НАШОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
У ПРОВЕДЕННІ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
12 листопада відбулося засідання президії ЦК Профспілки,
на якому було розглянуто питання «Про підсумки дитячого
оздоровлення у 2014 році та діяльність Волинської, Дніпро*
петровської, Одеської обласних організацій Профспілки
щодо забезпечення функціонування дитячих оздоровчих
закладів».
Президія відзначила роботу вищезазначених обласних організацій
Профспілки щодо розвитку й зміцнення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, які знаходяться на балансі
Профспілки, створення належних умов для їх функціонування, організації змістовного дозвілля, створення безпечних умов перебування та
забезпечення охорони життя і здоров’я дітей.
Приємно, що Одеська обласна організація Профспілки увійшла до числа найактивніших учасників Всеукраїнського огляду роботи організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей освітян за вагомий внесок в організацію та проведення оздоровлення і відпочинку дітей освітян у 2014 році.
Одеську обласну організацію Профспілки нагороджено Почесним
знаком ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в номінації
«Турбота про дітей».
Подякою голови ФПУ в номінації «Батьківська турбота» нагороджено Арцизьку районну організацію Профспілки працівників освіти і
науки України (голова - Афанасьєва Людмила Никифорівна).
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Знамя» Одеської обласної організації Профспілки удостоєний Почесного знака ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в номінації «Кращий заклад
оздоровлення і відпочинку».
Почесною грамотою ЦК Профспілки нагороджені:
- первинна профспілкова організація Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова (голова - Вавілова Ольга Іванівна);
- Іллічівська міська організація Профспілки працівників освіти і науки
України (голова – Касап Ніна Володимирівна);
- Київська районна організація Профспілки працівників освіти і науки України (голова – Циганкова Ольга Василівна);
Любашівська районна організація Профспілки працівників освіти і
науки України (голова – Бондаренко Валерій Миколайович);
первинна профспілкова організація Одеської державної академії
будівництва та архітектури (голова – Курган Павло Григорович);
- первинна профспілкова організація Одеської національної академії
харчових технологій (голова – Страхова Тетяна Василівна).
Вітаємо наші профспілкові організації та їхніх лідерів з нагородами
та бажаємо подальших успіхів та нових досягнень в організації дитячого оздоровлення!

«ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ
Â²ÑÍÈÊ»
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÎÄ ¹1295-176-Ð
Çàñíîâíèê: Îäåñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ
ëèñòîïàä - ãðóäåíü
«В гостях итальянское общество «Комитет
Данте Алигьери».
30 листопада, неділя. 14.00 – Асоціація ветеранів культурно-просвітницької роботи. Концерт пісень минулих років ««Песни
нашей молодости».
6 грудня, субота. 14.00 – Клуб всіх
муз. «Все музы у Новогодней ёлки».

22 листопада, субота, 16.00. –
Фортепіанний концерт лауреата міжнародних конкурсів Володислава Аграмакова «От классики до джаза».
23 листопада, неділя.
15.00 - «Оперные дуэты» артистів театрів Опери та балету та Музичної комедії
ім. М.Водяного.
16.00 - «В ритмах войн и революций». Концерт лауреата міжнародних
конкурсів Сергія Школьника.
25 листопада, вівторок. 17.00 –
Секція книги. До 100-річчя до Дня початку І Світової війни: «Война в судьбах поэтов В. Катаева и В. Бабаджана, Л. Славина и Н. Гумилёва, Ю.Тютюнника и Н.
Кулиша».
26 листопада, середа. 17.00 –
Історико-краєзнавча секція «Одесика»:

9 грудня, вівторок. 17.00 – Секція
книги. «Вспоминая ушедших... «Я всем прощу... ( к 90-летию Владимира Михайловича
Гридина)», «Разноликий Илья Сельвинский
(К 115-летию писателя)».
14 грудня, неділя. 15.00 – Клуб
«Ліра». Презентація поетичної збірки Євгенії
Лук’янової «Ветер странствий».
15 грудня, понеділок. 16.00 – Пушкінська комісія. «Творческий вечер, посвящённый памяти А.С. Пушкина».
23 грудня, вівторок. 17.00 – Секція
книги. «Михаилу Лермонтову — 200. Редкие издания в наших собраниях», «Книги,
проникающие в душу (Обсуждение романа Владимира Чепового «Перекрёсток»).
З 26 грудня - дитячі ранки.
28 грудня, неділя. 14.00 - Асоціація
ветеранів культурно-просвітницької роботи.
«Новый год у ворот — пожелать хотим Вам
счастья...»

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 65079, ì.Îäåñà, ïë. Êóëèêîâå ïîëå, 1, ê³ì. 312-314
Òåë./ôàêñ: (048) 725-93-32 Åëåêòðîííà ïîøòà: obkom_odessa@te.net.ua, ñàéò: www.pon-odessa.org.ua
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Í.Î. Äóáîâèê (ãîëîâíèé ðåäàêòîð), Ë.Ò. Êîðí³é÷óê, ².Ì. Ùåäðîâ, Â.Ñ. Øóïàðñüêèé, Ò.Â. Ñòðàõîâà, Ã.Î. Â³íêîâñüêà,
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