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Шановні спілчани!
Щиро вітаємо вас з Днем праці та Днем Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні!
День праці – це свято взаємної підтримки трудівників усього світу, яке надає 
сил та енергії для нових звершень, наснаги й упевненості у власних силах, 
допомагає осягнути глибину життєствердних ідеалів добра і справедливості.
Чесна, добросовісна праця – основа успішного розвитку будь-якого суспіль-
ства, і ми повинні усвідомлювати це та намагатися принести якомога більше 
користі українському народу.
День Перемоги наповнює кожного громадянина України гордістю за наших 
батьків, дідів та прадідів, які подарували нам сьогодення і майбутнє. Це свято 
є нагадуванням нам про важливість миру, порозуміння і примирення. 
Низький уклін і слава тим, хто своєю героїчною боротьбою та важкою пра-
цею в тилу зберіг нашу державу.
Бажаємо всім міцного здоров’я і довголіття, щасливої долі, квітучих весен під 
мирним небом!
Нехай єднає нас любов до України і турбота про майбутнє її громадян!

Президія Одеського обласного комітету 
Профспілки працівників освіти і науки України 

ПОСТАНОВА

Заслухавши й обговоривши інформації Департаменту освіти 
і науки обласної державної адміністрації та обласного комітету 
Профспілки про стан виконання у 2017 році положень Угоди між 
Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної ад-
міністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки праців-
ників освіти і науки України на 2016–2020 роки, пленум обкому 
Профспілки відзначає, що соціальний діалог з Департаментом 
освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації як із 
соціальним партнером спрямований на забезпечення виконання 
положень обласної Угоди, запобігання порушенням трудових, 
соціально-економічних прав освітян та осіб, що навчаються. 

Захисні положення Галузевої та обласної угод стали осно-
вою для укладення районних, міських угод і колдоговорів за-
кладів та установ освіти. Застосування їх сторонами колективно-
договірного регулювання на місцях сприяли позитивному вирі-
шенню питань, пов’язаних з трудовими договорами працівників, 
оплатою їхньої праці, виплатою стипендій студентам та учням, 
регулюванням робочого часу та часу відпочинку, організацією 
оздоровлення членів Профспілки, їх духовного розвитку.

Станом на 1 січня 2018 року колективні договори укладе-
ні в 1156 закладах освіти із 1163, в тому числі в 14 вищих та 
5 професійно-технічних закладах. Охоплено колдоговорами 
58601 працівник, що складає 99,9% від загальної чисельності. 

Не охоплено колективними договорами 79 працівників у 7 
малочисельних дошкільних навчальних закладах та установах, 
організаціях освіти. Стан охоплення колдоговорами працівників 
вищих та професійно-технічних навчальних закладів складає 
100%. Укладені 32 районні, міські угоди. 

Угоди між ректорами та профспілковими комітетами первин-
них профспілкових організацій студентів та об’єднаних укладені 
як окремі нормативні акти соціального партнерства в 6 вищих на-
вчальних закладах, в інших 7 студентські питання відображені в 
окремому розділі колективного договору. 

Сторони Угоди звітУють
У березні 2018 року відбувся ІХ пленум Одеського обкому Профспілки працівників освіти і науки України, на якому було розглянуто питання «Про стан ви-

конання Угоди між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і 
науки України на 2016-2020 роки».

З інформацією про виконання Угоди від сторони обкому Профспілки виступила Любов Корнійчук, заступник голови обкому Профспілки, від сторони Депар-
таменту освіти і науки ОДА – Оксана Углік, начальник відділу корекційної освіти, соціальної роботи та ресурсного забезпечення управління соціальної роботи, 
фінансово-ресурсного забезпечення та молодіжної політики Департаменту. 

В обговоренні виступили Людмила Афанасьєва, голова Арцизької районної організації Профспілки, Тетяна Страхова, голова ППО працівників Одеської 
національної академії харчових технологій, Тетяна Бойченко, голова Кілійської районної організації Профспілки, Дмитро Скрипніченко, голова ППО студентів 
Одеської національної академії харчових технологій, Юлія Фощан, голова Болградської районної організації Профспілки, Валерій Бондаренко, голова Люба-
шівської районної організації Профспілки, Любов Душакова, голова Ізмаїльської міської організації Профспілки.

Прийнята відповідна постанова пленуму (текст постанови наводимо нижче).

Обласний комітет Профспілки на виконання положень Угоди 
здійснював громадський контроль за дотриманням чинного 
трудового законодавства в закладах освіти.

На розгляд пленуму обкому Профспілки у 2017 році вно-
сили питання «Про стан колективно-договірного регулювання 
трудових, соціально-економічних відносин у вищих навчальних 
закладах Одеського регіону»; на засідання президії – «Про ро-
боту щодо здійснення громадського контролю за додержанням 
законодавства про працю виборними органами Профспілки Чор-
номорської міської організації Профспілки».

У 2017 році проаналізовано стан виконання положень колек-
тивних договорів у 78 закладах освіти і науки.

Працівниками виконавчого апарату обкому Профспілки, чле-
нами виборних профспілкових органів проведено 299 перевірок 
дотримання законодавства про працю в установах і закладах 
освіти, виявлено 285 порушень трудового законодавства. За ви-
явленими порушеннями надіслано 172 подання та письмових по-
відомлення, усунуто 199 порушень. 

З метою попередження порушень чинного законодавства пра-
цівники обкому Профспілки, виборних профспілкових органів здій-
снювали правороз’яснювальну роботу із застосуванням різних форм 
роботи: проведено 318 семінарів, підготовлено 284 методичних 
матеріали, дано 113 роз’яснень законодавства в засобах масової ін-
формації, в тому числі в газеті обласної організації Профспілки «Осві-
тянський профспілковий вісник» та на сайті обкому Профспілки. 

Сторонами соціального діалогу практикувався спільний роз-
гляд скарг, звернень працівників, що сприяло уникненню та вирі-
шенню конфліктів. Працівниками обкому Профспілки на особис-
тому прийомі та в телефонному режимі надано 463 консультації 
членам Профспілки з трудового законодавства.

На особливому контролі знаходились положення Угоди щодо 
режиму роботи та відпочинку, недопущення безробіття при ство-
ренні навчально-виховних комплексів, опорних шкіл та їх філій, 

реорганізації закладів і установ освіти, зміні власників при ство-
ренні ОТГ тощо. 

Обком разом з Центральним комітетом Профспілки проводи-
ли роботу щодо підвищення заробітної плати працівникам 
освіти і науки. При прийнятті Закону України «Про освіту» вдалося 
на законодавчому рівні в ст.61 передбачити конкретні умови і роз-
міри оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівни-
ків, але впровадження цих норм має відбутися протягом 5 років. 

У 2017 році середній розмір посадових окладів педагогіч-
них працівників зріс з 2630 гривень до 3632, що склало 38,1 %, 
науково-педагогічних – з 4566 до 5472 гривень, що склало 
19,8%, обслуговуючого персоналу – з 1600 гривень до 3200 
або в 2 рази.

Водночас збільшився розрив між мінімальною заробітною пла-
тою та базовим посадовим окладом ЄТС до 1600 гривень. Це при-
звело до «зрівнялівки» в оплаті праці молодих педагогів та майже 
всіх педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів і 
обслуговуючого персоналу. Заходи, рекомендовані Урядом в пос-
танові № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів  та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери», щодо диферен-
ціації заробітної плати кваліфікованих спеціалістів і робітників, не 
застосовувалися в жодному з регіонів у повному обсязі. 

Станом на 31 грудня 2017 року мінімальну заробітну плату 
отримували 19438 працівників, в тому числі 127 педагогів.

Центральний та обласний комітети Профспілки неодноразо-
во зверталися до Міністерства освіти і науки України, до Кабінету 
Міністрів України, до Міністерства фінансів України щодо підняття 
розміру мінімальної академічної та соціальної стипендій до роз-
міру прожиткового мінімуму. Спільними зусиллями вдалось до-
могтися збільшення розмірів академічної та соціальної стипендій 
студентам з листопада 2017 року на 18 відсотків. 
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Обласний комітет Профспілки, виконуючи 
свої зобов’язання за Угодою, здійснював контр-
оль за своєчасною і в повному обсязі ви-
платою заробітної плати. Протягом звітно-
го періоду заробітну плату та стипендії виплачу-
вали в основному вчасно, крім Теплодарського 
професійного ліцею. 

Із затримкою виплачували допомогу на 
оздоровлення із спецфонду за період відпустки 
в деяких вищих навчальних закладах. 

На засіданнях президії обкому Профспілки 
у 2017 році обговорювали питання оплати пра-
ці, забезпечення соціально-економічних гаран-
тій, пільг і компенсацій у закладах освіти Комін-
тернівського, Кілійського районів; у Балтському, 
Білгород-Дністровському, Одеському педагогіч-
них училищах щодо забезпечення соціально-
економічних прав працівників та студентів. 

Членами обкому Профспілки та працівни-
ками виконавчого апарату перевірено і про-
аналізовано стан дотримання чинного законо-
давства з питань оплати праці в закладах освіти 
Саратського, Березівського районів, Фізико-
хімічному інституті захисту навколишнього се-
редовища та людини.

Відповідно до взятих зобов’язань за Угодою 
обком Профспілки проводив постійний моніто-
ринг ступеня виконання прийнятих законів, рі-
шень виконавчої влади, положень колективних 
договорів і угод та досягнутих результатів у час-
тині захисту трудових, соціально-економічних 
прав працівників освіти; взаємодіяв з органами 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
ректоратами закладів вищої освіти для вирішен-
ня питань, пов’язаних із реалізацією права пра-
цівників на своєчасну і в повному обсязі виплату 
заробітної плати. 

У 2017 році направлені звернення головам 
РДА та райрад, Миколаївського, Роздільнян-
ського, Савранського районів, ректорам ПНПУ, 
ОДАБА, Одеського педучилища, де виявлено 
порушення в оплаті праці. 

Питання оплати праці порушували на зу-
стрічах з представниками місцевих адміністра-
цій та рад, органів управління освітою під час 
вивчення питань на засідання президії, прове-
дення Днів обкому Профспілки в територіаль-
них організаціях. 

Обком Профспілки в межах визначених за-
конодавством повноважень опрацьовував про-
екти законодавчих та нормативних актів щодо 
оплати праці працівників освіти; направляв від-
повідні пропозиції до Міністерства освіти і на-
уки України, Міністерства соціальної політики 
України, Кабінету Міністрів України та Верхо-
вної Ради України. 

Водночас потрібно відзначити, що через 
недостатній рівень фінансування не вдалося 
забезпечити виконання ряду положень 
Угоди у сфері оплати праці. 

Мали місце випадки скасування доплат за 
завідування навчальними кабінетами; зменшен-
ня надбавки за престижність праці до мінімаль-
ного розміру, додаткової оплати праці за робо-
ту в нічний час . 

Необхідно зауважити, що органи місцевого 
самоврядування в деяких регіонах економлять 
на вчителях, притримуючи залишки освітньої 
субвенції на наступний рік, таким чином пере-
кладаючи свої обов’язки як власників утриму-
вати заклади освіти на плечі вчителів, позбавля-
ючи їх права на максимальний розмір винаго-
роди за сумлінну працю, надбавки за престиж-
ність, доплат за завідування кабінетами тощо.

Загалом обсяги невикористаної субвенції в 
2017 році по області склали 39 279,5 тис. грн.

Профспілкові комітети первинних проф-
спілкових організацій осіб, що навчаються, здій-
снюють контроль за правильністю виплати 
матеріальної допомоги на придбання 
одягу та взуття, літератури, видачею 
коштів на пільгове харчування, першо-
черговим забезпеченням безплатними 
місцями в студентських гуртожитках та 
путівками на оздоровлення і лікуван-
ня студентів з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
Заборгованості з даних виплат немає. 
Особливу увагу приділяють контролю 
за якістю харчування студентів, організація 
якого забезпечується об’єктами громадського 
харчування, які діють на різних організаційно-
правових засадах.

Складна фінансово-економічна ситуація в 
країні унеможливлює виконання положень Уго-
ди щодо заохочення учнів, студентів, аспірантів, 
докторантів за успіхи в навчанні, участь у гро-
мадській, спортивній та науковій роботі, надан-
ня їм матеріальної допомоги та преміювання не 
менше як 10% коштів стипендіального фонду, 
передбаченого кошторисом навчального за-
кладу.

З метою захисту прав у сфері оплати праці 
працівниками виконавчого апарату обкому на-
дано консультації та правову допомогу з питань 
заробітної плати 125 працівникам – членам 
Профспілки, з питань надання соціальних га-
рантій, пільг, компенсацій – 69 особам, під час 
Днів обкому на особистому прийомі побували 
177 осіб. 

Для покращення цієї роботи безпосередньо 
в навчальних закладах обкомом Профспілки 
були розроблені та направлені в первинні проф-
спілкові організації інформаційні бюлетені. 

Діяльність обкому Профспілки спрямовува-
лась на забезпечення громадського контро-
лю за виконанням вимог Закону Укра-
їни «Про охорону праці», положень Угоди 
з питань соціального захисту прав працівників 
галузі на гідні і безпечні умови праці, одержан-
ня пільг за роботу у важких і шкідливих умовах, 
охорону і безпеку життєдіяльності.

На засіданнях президії розглядали питання 
контролю за охороною праці, створенням на-
лежних умов та додержанням санітарних норм, 
соціального захисту працюючих у закладах 
освіти Кілійського району.

З метою надання практичної та методичної 
допомоги у 2017 році проведено 13 семінарів-
навчань профактиву, в яких взяли участь 710 
осіб, а також навчання та перевірка знань поса-
дових осіб та спеціалістів з безпеки життєдіяль-
ності Департаменту освіти і науки ОДА, керів-
ників та спеціалістів вищих навчальних закладів 
у складі постійно діючої комісії Міністерства 
освіти і науки України. 

Разом з тим через недостатній рівень фі-
нансування не вдалося забезпечити виконання 
низки положень Угоди, попри те, що номінально 
сума витрат збільшилась у порівнянні з 2016 
роком приблизно на 700 тис. гривень. 

Загалом у 2017 році з усіх джерел фінан-
сування на покращення санітарно-побутових 
умов і безпеку праці було витрачено 275 089,6 
тис. грн., а на виконання заходів з охорони пра-
ці, які передбачені в угодах і колдоговорах –  
23 510,6тис.грн.

У зв’язку з цим нереалізовані норми Угоди 
щодо встановлення доплат за шкідливі умови 
праці, здійснення комплексу заходів з охорони 
праці, проведення атестації робочих місць пра-
цівників.

Не вирішено питання щодо введення в 
штатні розписи навчальних закладів з кількістю 
працюючих 50 і більше осіб посад спеціалістів з 
охорони праці.

Аналіз розділу Угоди «Соціальні гаран-
тії, пільги та компенсації» свідчить, що по-
кращилась ситуація з виплатою грошової вина-
городи за сумлінну працю відповідно до ст. 57 
Закону України «Про освіту». Середній розмір 
винагороди по області склав 80,9% відсотка 
посадового окладу проти 63% у 2016 році.  
У розмірі 100% посадового окладу винагоро-
ду виплачено всім педагогічним працівникам у 
17 регіонах, 10 вищих та професійно-технічних 
закладах, закладах освіти обласного підпоряд-
кування. 

У найменших розмірах винагороду отри-
мали педагоги м. Ізмаїла 10-20%, Березівсько-
го району – 45%, Роздільнянського – 7%, Ши-
ряївського – 40%. Позбавлені цієї державної 
гарантії педагогічні працівники в Одеському 
національному університеті ім. І. І. Мечнико-
ва, Одеській державній академії будівництва 
та архітектури, Міжнародному гуманітарному 
університеті, Одеському професійному ліцеї 
технологій та дизайн.

Матеріальну допомогу на оздоровлення 
відповідно до положень Угоди непедагогічним 
працівникам виплачували в переважній біль-
шості регіонів та в усіх вищих та професійно-
технічних закладах, за винятком міст Білгорода-
Дністровського, Ізмаїла, Теплодара; Арцизько-
го, Балтського, Ізмаїльського, Кілійського Люба-
шівського, Татарбунарського районів. 

Не вирішуються питання із забезпеченням 
педагогів житлом, жодна з програм ні держав-

ного, ні обласного рівня не діють. Станом на 
1 січня 2018 року потребують житла 1081 пра-
цівник освіти, в тому числі 37 молодих спеціаліс-
тів. Отримали – 25 працівників в Одеському на-
ціональному університеті ім. І. І. Мечникова, 4 – 
в Національному університеті «Одеська юридич-
на академія», службове житло – по 2 працівники 
в Лиманському та Татарбунарському районах, у 
Біляївському районі та ОТГ м. Біляївка педагогам 
компенсують вартість орендованого житла в роз-
мірах відповідно 750 та 500 гривень на місяць.  
У гуртожитках вищих навчальних закладів у 
2017 році поселено 28 осіб. Пільгові кредити не 
отримав жоден працівник. 

Всі іногородні студенти забезпечені місцями 
в гуртожитку, за винятком Південноукраїнсько-
го національного педагогічного університету 
ім. К. Д. Ушинського. Розмір оплати за прожи-
вання студентів у гуртожитках не перевищує 40 
відсотків від мінімальної академічної стипендії.

Профкоми студентів Одеської державної 
академії будівництва та архітектури, Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова, 
Одеського національного політехнічного уні-
верситету сприяють оформленню необхідних 
документів для отримання студентами, які про-
живають у гуртожитках, субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг. 

Рівень забезпечення регулярним підвозом 
педагогічних працівників до місця роботи і на-
зад складає 78,5 відсотка від потреби. 

Допущені порушення гарантій і компен-
сації для працівників, які направляються для 
підвищення кваліфікації, в Одеській державній 
академії будівництва та архітектури: працівни-
ки проходили стажування за кордоном за свій 
рахунок. 

Обком Профспілки сприяв вирішенню пи-
тань щодо організації оздоровлення та відпо-
чинку освітян. У 2017 році оздоровчими захо-
дами охоплено 4371 працівник, в тому числі в 
санаторіях України та реабілітаційних відділен-
нях санаторно-курортних закладів оздорови-
лись 549 працівників. Відпочинковим заходами 
охоплено 20779 працівників. З профбюджетів 
усіх рівнів витрачено на оздоровлення праців-
ників 4 418 тис. грн.

За фінансової участі профспілкових органів 
оздоровлено 2 686 дітей членів Профспілки на 
загальну суму 1 679 тис.грн. У дитячому закладі 
оздоровлення та відпочинку «Знамя» Одеської 
обласної організації Профспілки було органі-
зовано оздоровлення та відпочинок 532 дітей 
працівників освіти м. Одеси та Одеської облас-
ті. На здешевлення вартості путівок для членів 
Профспілки обкомом виділено – 615 тис.грн.

У складних фінансових умовах профкоми 
студентів спільно з ректорами вищих навчаль-
них закладів вишукували можливості для фі-
нансової підтримки оздоровлення студентської 
молоді в оздоровчо-спортивних таборах. За 
звітний період оздоровлено 753 студенти. Під 
час зимових канікул на гірськолижних базах 
в Карпатах оздоровлено 244 студенти, 1166 
студентів відвідали пам’ятні та визначні місця 
України під час проведення турів вихідного дня.

Положення Угоди, що стосуються 
культурно-масових, спортивних заходів 
Сторонами виконуються. У червні 2017 року 
спільно Департаментом освіти і науки облдер-
жадміністрації та обласним відділенням Ко-
мітету з фізичної культури та спорту МОНУ 
проведено УІІІ спартакіаду серед працівників 
закладів освіти. Щорічно проводяться обласні 
студентські ігри серед вищих навчальних закла-
дів Ш-IV рівнів акредитації. 

Збірна команда обласної організації Проф-
спілки посіла ІІ місце у загальнокомандному 
заліку на Всеукраїнській спартакіаді та гідно 
представляли нашу Профспілку на Міжнарод-
ній спартакіаді в Болгарії.

Всього на спортивну роботу в області вит-
рачено 716 тис. грн., в тому числі обкомом 
Профспілки – 170 тис. грн. 

Водночас необхідно зазначити, що в пе-
реважній більшості закладів освіти не реалі-
зуються норми Угоди та 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 у 2017 році були перераховані 
лише в 7 ВНЗ та 5 районах. З метою подаль-
шого розвитку соціального партнерства 
Одеський обласний комітет своєчасно доводив 

до відома комітетів Профспілки зміст норма-
тивних документів, що стосуються соціально-
економічних інтересів працівників освіти та осіб, 
які навчаються; проводив роз’яснювальну робо-
ту щодо трудових прав та гарантій працівників, 
студентів та учнів безпосередньо в трудових та 
студентських колективах; інформував про зміни 
в законодавстві електронною поштою, опера-
тивно розміщував на сайті обкому Профспілки, 
в мережі Фейсбук.

Органи управління освітою та керівники 
закладів освіти надають відповідним комітетам 
Профспілки інформацію про стан фінансуван-
ня закладів, реалізації трудових та соціально-
економічних прав, сприяють проведенню проф-
спілкових заходів та навчання. 

Пленум обкому Профспілки 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформації Департаменту освіти і нау ки об-
лдержадміністрації та Одеського обкому 
Профспілки про стан виконання положень 
обласної Угоди на 2016–2020 роки взяти до 
відома (додаються).

2. Одеському обласному комітету Профспіл-
ки спільно з Департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації продовжувати роботу 
щодо підвищення ефективності соціального 
діалогу на всіх рівнях, спрямованого на під-
вищення матеріального забезпечення праців-
ників освіти та студентів, усунення порушень 
чинного трудового законодавства. 

3. Виборним профспілковим органам усіх рівнів: 
3.1. Здійснювати постійний громадський 

контроль за виконанням взятих сторо-
нами соціального партнерства положень 
Угоди та колективних договорів.

3.2. Посилити контроль за забезпеченням 
дотримання керівниками відділів освіти, 
закладів вищої та професійно-технічної 
освіти норм законів про працю, оплату та 
охорону праці.

3.3. Посилити роботу з реалізації передба-
чених законодавством повноважень ви-
борних органів первинних профспілкових 
організацій в частині спільного вирішення 
питань нормування та оплати праці, умов 
запровадження та розмірів надбавок, до-
плат, премій, винагород та інших заохочу-
вальних, компенсаційних виплат, затвер-
дження кошторисів та штатних розписів, 
розподілу навчального навантаження.

3.4. Продовжити роботу із забезпечення 
трудових прав працівників навчальних 
закладів на виплату надбавки за пре-
стижність педагогічної праці педагогічним 
працівникам; виплати матеріальної до-
помоги, в тому числі на оздоровлення в 
розмірі до одного посадового окладу від-
повідно до п.8.3.2. Угоди всім категоріям 
працівників, доплати за роботу в нічний 
час у розмірі 40% посадового окладу.

3.5. Забезпечити систематичний розгляд на 
засіданнях виборних органів інформації 
про дотримання трудового законодавства 
керівниками навчальних закладів під час 
прийому, переведення та звільнення педа-
гогічних і науково-педагогічних працівни-
ків, обґрунтованості укладання строкових 
трудових договорів та контрактів.

4. Виборним органам територіальних організа-
цій Профспілки проаналізувати стан забез-
печення закладів освіти видатками на оплату 
праці у 2018 році. Посилити громадський 
контроль за цільовим використанням коштів 
освітньої субвенції, включаючи невикористані 
залишки за 2017 рік, додаткової дотації, до-
магаючись виплати в максимальних розмірах 
винагороди за сумлінну працю, надбавки за 
престижність праці, здійснення оплати за за-
відування кабінетами тощо. 

5. Обкому Профспілки звернутись до Міністер-
ства освіти і науки України, Кабінету Міністрів 
України щодо для внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14.01.2015  
№ 6 «Деякі питання надання освітньої суб-
венції з державного бюджету місцевим бю-
джетам» щодо обов’язкового спрямування 
освітньої субвенції винятково на оплату праці 
педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти та інших, оплата праці яких 
здійснюється за рахунок субвенції.

Голова обкому Профспілки 

Н. О. Дубовик

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

05.03.2018 р.           м. Одеса      № Пл-ІХ-2

Про стан виконання Угоди між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації  
та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки

П Л Е Н У М 

ПОСТАНОВА
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ПУЛЬС СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ

Саме під такою назвою 22 березня на 
базі Національного університету «Одесь-
ка юридична академія» відбувся обласний 
семінар-нарада для голів, їх заступників та 
профспілкового активу студентів закладів 
вищої освіти.

Відкрила семінар голова Одеської об-
ласної організації Профспілки працівни-
ків освіти і науки України Дубовик Н. О.  
У своєму виступі вона поінформувала про 
основні напрямки роботи Одеського обко-
му Профспілки на сучасному етапі, існуючі 
проблеми та досягнення. 

Теплими й дружніми словами приві-
тав учасників семінару голова об’єднаної 
профспілкової організації НУ «ОЮА» За-
городній В. Є., адже юридична академія 
стала вже давно осередком проведення 
різних суспільно значимих заходів у на-
шому місті і завжди гостинно зустрічає 
своїх гостей та друзів. 

Одне з ключових питань, яке розгля-
дали на семінарі,- це реалізація повно-
важень виборних профспілкових органів 
первинних профспілкових організацій ви-
щих навчальних закладів з питань захисту 
соціально-економічних прав та інтересів 
студентської молоді. Заступник голови об-
ласної організації Профспілки Щедров 
І.М. звернув увагу присутніх на особли-
вості роботи студентських та об’єднаних 
профспілкових організацій у вищих на-
вчальних закладах. Одним із шляхів ви-
рішення студентських питань є активізація 
роботи профспілкової організації через 
збільшення кількості її представників у 
дорадчих органах різних рівнів, стипен-
діальних комісіях, вчених радах. Саме 
такі можливості можуть бути ефективно 
реалізованими лише за умови наявності 
угоди про співпрацю між профспілковим 
комітетом та адміністрацією вишу. Аспекти 
цього напрямку роботи профкому стали 
предметом конструктивного та детального 
обговорення учасниками семінару. 

РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОФКОМІВ У РЕАЛІзАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІчНИх  
 ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

А як така робота здійснюється на місцях, 
можна було почути в другій частині семіна-
ру, яка була проведена у форматі круглого 
столу з обміну досвідом щодо організації 
внутрішньоспілкової діяльності первинних 
профспілкових організацій студентів та 
об’єднаних вищих навчальних закладів.

Першою презентувала свою робо-
ту первинна профспілкова організація  
НУ «ОЮА», яка є однією з найчисельні-
ших і об’єднує 11994 студенти та 2058 
працівників. Як зазначила у своєму виступі 
заступник голови первинної профспілко-
вої організації по роботі зі студентською 
молоддю, студентка 3 курсу факультету 
міжнародно-правових відносин Ваврин-
чук Андріана, профком приділяє значну 
увагу інформаційній роботі, мотивації 
членства студентів у Профспілці. Комісія з 
організаційно-масової роботи висвітлює 
роботу профкому і профбюро факультетів 
та інститутів університету в засобах ма-
сової інформації, на власному сайті, в со-
ціальних мережах, оперативно інформує 
студентів з тих чи інших питань та підтри-
мує з ними зворотній зв’язок. 

Щорічно у вересні проводиться посиле-
на мотиваційна робота зі студентами пер-
шого курсу щодо вступу в Профспілку. Як 
результат, досягнуто стовідсоткового член-
ства студентів у профспілковій організації.

У 2017 році матеріальну допомогу 
отримали 127 членів Профспілки. Допо-
могу надавали студентам-інвалідам, си-
ротам, студентам з багатодітних родин, 
студентським сім’ям з дітьми, одиноким ма-
терям, студентам з тяжким матеріальним 
становищем, на лікування та проведення 
операцій.

Важливу роль у діяльності первинної 
профспілкової організації університету 
відіграє культурно-масова робота. За 
минулий рік профком за підтримки пре-
зидента НУ «ОЮА», академіка, профе-
сора Ківалова С. В. провів десятки різних 

культурно-масових та спортивних заходів, 
а також надав організаційну та фінансову 
допомогу факультетам у їх проведенні. 

Гарним стартом спортивного життя на 
теренах академії стали «День фізкульту-
ри» та «Тиждень здоров’я». Головна мета 
цих проектів – дати зрозуміти кожному, 
що здоровий спосіб життя – це не тільки 
необхідність, це ще й цікаво та весело. 
Протягом цього тижня були проведені за-
ходи, які відстоювали різні аспекти життя: 
ранкова зарядка серед факультетів уні-
верситету, акція «Сигарету на цукерку», 
«День посмішки», благодійний запуск не-
бесних ліхтариків, а на завершення від-
бувся один з найочікуваніших заходів – 
щорічна естафета «Веселі старти».

У подальших спільних планах профко-
му та адміністрації посилення роботи для 
покращення спортивного дозвілля студен-
тів та співробітників університету, за під-
тримки профкому та ректорату планується 
створення нових та оновлення існуючих 
спортивних майданчиків біля студентських 
гуртожитків університету. 

Голова профспілкового бюро студен-
тів факультету адвокатури Жовтан Олек-
сандр відзначив щорічну роботу профкому 
з організації таких традиційних заходів, як 
«День першокурсника», «День студента», 
Новорічне свято для дітей працівників та 
студентів університету, Кубок КВК, спарта-
кіада серед викладачів, турнір «ЩО? ДЕ? 
КОЛИ?», Студентська маївка та інші. 

Профком університету постійно орга-
нізовує поїздки по містах України, екскур-
сії до музеїв Одеси, оздоровлення студен-
тів на гірськолижних курортах у Карпатах 
під час зимових канікул. 

Під особливою опікою оздоровлення 
студентів-сиріт. За підтримки президен-
та університету Ківалова С. В. первинна 
профспілкова організація відправляє сту-
дентів малозабезпечених категорій без-

коштовно відпочити на оздоровчій базі 
«Феміда». 

В 2017 році профком надав 282 піль-
гові путівки для оздоровлення на базі від-
починку «Феміда», з яких 197 путівок для 
співробітників університету та 83 для сту-
дентів. Вісімдесят п’ять відсотків вартості 
вказаних путівок здешевлені за рахунок 
коштів профкому.

Профком здійснює багатопланову 
благодійну діяльність: за кожним профбю-
ро факультету закріплений дитячий буди-
нок або школа – інтернат, яким надається 
благодійна фінансова та юридична волон-
терська допомога. 

Про свою роботу не менш натхненно 
та захоплено розповіли й представники 
профспілкових організацій студентів ін-
ших вищих навчальних закладів: заступ-
ник голови первинної профспілкової ор-
ганізації студентів Одеської національної 
академії харчових технологій Гуцалюк 
Христина та голова первинної профспілко-
вої організації студентів Одеської держав-
ної академії будівництва та архітектури 
Дубчак Дмитро. 

Проведення обкомом Профспілки 
такого заходу знайшло відгук у серцях 
його учасників. На думку голови первин-
ної профспілкової організації студентів 
Одеського державного екологічного уні-
верситету Лазової Дарії, семінар прой-
шов на високому рівні. «Я вважаю, що це 
чудово і частіше потрібно проводити схожі 
заходи. Адже обмін думками та досвідом 
роботи дуже важливий і спонукає нас до 
пошуку нових форм роботи профкому».

Семінар пройшов у дружній атмосфе-
рі і закінчився фотосесією та спілкуванням 
з журналістами телеканалу «Академія», 
який висвітлював проведення цього заходу 
в телеефірі. 

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ 
Одеського обкому Профспілки 

11 квітня в Одеській державній акаде-
мії будівництва та архітектури проведено 
студентський ярмарок з нагоди Всесвіт-
нього дня здоров’я, організатором якого 
виступила первинна профспілкова органі-
зація студентів. 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ зДОРОВ’Я В ОДАБА
Стартував захід з ранкової руханки 

для всіх бажаючих студентів та викладачів. 
ЇЇ професійно провели учасники команди 
черлідерів нашої академії. Під час заряд-
ки в студентів від задоволення світились 
обличчя, а сонячні мрії на свіжому повітрі 

про додаткові бали до 
стипендіального рейтингу 
забезпечили їм гарний, 
веселий настрій.

Одразу після зарядки 
у дворі почали з’являтись 
організації – учасники 
ярмарку. Серед них були 
представники таких гро-
мадських організацій, як 
AIESEC та Ukrainian Vol-
unteer service. Всього 30 
організацій, які розмісти-
лись кожна за своїм про-
мостоликом. Вони пропо-
нували різноманітні кулі-
нарні вироби, прикраси, 
обкладинки, наклейки та 

стікери, а активісти профкому студентів у 
цей час гостинно пригощали безкоштов-
ним чаєм та випічкою всіх студентів, які за-
вітали на ярмарок. 

Всім дуже сподобалось декоративне 
оформлення заходу: навколо всього яр-
марку було розміщено багато гірлянд, по 
контуру встановлено тематичні весняні фо-
тозони, споруджені на основі будівельних 
піддонів, прикрашених паперовими кор-
зинками ручної роботи, масивними чемо-
данами від старих фотоплівок, старовинні 
рами, розмальовані студентами – архітек-
торами, та інший реквізит у ретро-стилі. З 
великим задоволенням усі бажаючі фото-
графувались, знімали відео. 

Активним учасником ярмарку стала 
студентська рада Одеського національно-
го медичного університету, яка делегувала 
студентів-медиків для консультацій з питань 
охорони здоров’я. Вони вимірювали студен-
там тиск, зріст та вагу. Представник Всеукра-
їнської жіночої організації «Проект Кешер» 
консультував студентів з питання виявлення 

ракових пухлин, а мобільна амбулаторія 
від організації «Віра, Надія, Любов» безко-
штовно проводила тест на ВІЛ/СНІД. 

Профком студентів провів акцію проти 
паління «Сигарета на цукерку», при цьому 
молодим людям було запропоновано об-
міняти цигарки, попередньо їх зламавши, 
на цукерки.

Під час великої перерви після ІІІ пари 
подвір’я академії заполонили виконавці 
авторської пісні, музичні гурти академії. 
Під музику студенти розважались з двома 
ростовими фігурами панди та зубра, актив-
но брали участь у спортивних змаганнях 
з боулінгу, волейболу, дартсу, стрибків у 
мішках та інших. А високо в небі літав ква-
дрокоптер і знімав це все на відеокамеру. 

Близько 16-ої години ярмарок закін-
чив свою роботу. Студенти залишились 
задоволені, нам вдалось підняти їм настрій 
та змусити замислитись про своє здоров’я.

Дубчак Дмитро, голова первинної  
профспілкової організації студентів Одеської 

державної академії будівництва та архітектури
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«ОСВІТЯНСЬКИЙ 
ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК»

АФІША  
БУДИНКУ ВЧЕНИХ

КВІтЕНь
27 квітня, 17.00 – Наукова 
астрономічна секція. До Дня кос-
монавтики: «Космічні станції – ми-
нуле, сучасне та майбутнє». 

28 квітня, 16. 00 – Клуб усіх муз. 
До Дня Перемоги: «Хто казав, що 
треба кинути співати на війні».

29 квітня, 13.00 – Асоціація ве-
теранів культпросвітроботи. «Пів-
денна столиця» – вірші одеських 
поетів 60-х років.

29 квітня, 16.30 – Польське 
культурне товариство в Одесі. Ви-
става театру-студії «Я маю бути 
вільним». 

30 квітня, 16.00 – Виставка жи-
вопису Котлярової-Прокопенко О. 
і Бродецької Т. «Цей незрівнянний 
місяць травень».

трАВЕНь
5 травня, 18.30 – «Оpera vo 
blago». Концерт артистів Одесь-
кого театру опери та балети та 
Одеського театру музичної коме-
дії «Всі відтінки любові».

6 травня, 16.00 – Фортепіанний 
вечір Сергія Школьника. «Музика 
душі». 

8 травня, 17.00 – Наукова сек-
ція книги. «Моє зібрання наукових 
мап», «Борис Пастернак та його 
книги в моїй бібліотеці».

12 травня, 12.00 – Музична 
вітальня. Весняний концерт ви-
пускників кафедри сольного співу 
ОНМА ім. Н. В. Нежданової. 

13 травня, 15.00 – Клуб «Ліра». 
«Романс, романс, романс…» 

20 травня, 16.00 – Виставка жи-
вопису, графіки викладачів ОДА-
БА. До дня народження кафедри 
архітектурної графіки та живопису. 

25 травня, 17.00 – Наукова 
астрономічна секція. До Дня на-
уки: «Космічні та астрономічні до-
сягнення».

27 травня, 13.00 – Асоціація ве-
теранів культпросвітроботи. Фес-
тиваль ветеранських хорів. 

28 травня, 16.30 – Науковий 
екологічний семінар «Таубманів-
ські читання». Круглий стіл «Акту-
альні завдання охорони довкілля 
на території Одеси».

31 травня, 16.00 – Дитячий фес-
тиваль «Музичні посмішки вели-
ких композиторів». 

Розглянувши матеріали обласної оглядової 
комісії щодо підсумків другого етапу Всеукра-
їнського огляду-конкурсу стану умов і охорони 
праці в навчальних закладах Одеської області 
в 2017 році, колегія Департаменту освіти і на-
уки Одеської обласної державної адміністрації 
та президія обкому Профспілки визнали пере-
можцями обласного етапу огляду-конкурсу ко-
лективи закладів освіти, які домоглися кращих 
показників у створенні безпечних умов праці та 
навчання, та прийняли рішення нагородити:

Дипломом І ступеня  
і грошовою премією по 3000 грн.:

Загальноосвітню школу І-ІІІ ст. № 9  
м. Подільська Одеської області;

Дошкільний навчальний заклад № 32  
м. Ізмаїла Одеської області; 

Дипломом ІІ ступеня  
і грошовою премією по 2000 грн.:

Одеську спеціалізовану загальноосвітню школу-
інтернат №88 І-ІІ ступенів Одеської області;

Підбито підсумки Всеукраїнського огляду-
конкурсу з охорони праці 

Старонекрасівську загальноосвітню  
школу І-ІІ ступенів Ізмаїльської районної  

ради Одеської області.

Дипломом ІІІ ступеня  
і грошовою премією по 1000 грн.:

Комунальний дошкільний навчальний заклад 
«Южненський міський ясла-садок №3 «Райду-

га» комбінованого типу» Одеської області;
КЗ «Татарбунарська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №1 ім. В. З. Тура» Татарбунар-

ського району Одеської області.

Дипломом І ступеня  
і грошовою премією 3000 грн.:

Одеську національну академію харчових 
технологій.

За активну участь у Всеукраїнському огляді-
конкурсі стану умов і охорони праці нагородити 
Почесною грамотою Департаменту освіти і нау-
ки Одеської облдержадміністрації та Одеського 
обкому Профспілки працівників освіти і науки 

України трудовий колектив Великодолинсько-
го навчально-виховного комплексу «ЗОШ I-III 
ступенів-гімназія» Овідіопольського району. 

Разом з тим необхідно відзначити надзви-
чайно низьку активність трудових колективів 
закладів освіти Одеської області в проведенні 
Всеукраїнського огляду-конкурсу в 2017 році. 
Керівникам органів управління освітою, голо-
вам територіальних організацій Профспілки, 
керівникам та головам первинних профспілко-
вих організацій закладів вищої та професійно-
технічної освіти рекомендовано активізувати 
роботу щодо участі трудових колективів в 
огляді-конкурсі в 2018 році. 

Вітаємо переможців Всеукраїнського 
огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в 
навчальних закладах Одеської області та ба-
жаємо нових звершень! 

Анатолій Євдокімов, технічний інспектор 
праці Одеського обкому Профспілки 

 Вже стало доброю традицією в нашо-
му районі вшановувати молодих, сміливих 
і амбітних колег – педагогів, які виявили 
бажання заявити про себе на фестивалі 
молодих спеціалістів «Педагогічна надія 
Подільщини». 23 березня 2018 року та-
кий захід відбувся вчетверте в Куяльниць-
кому закладі загальної середньої освіти  
І–ІІІ ступенів. У святково облаштованій 
залі зібралися представники вчительських 
колективів навчальних закладів району, 
щоб підтримати талановитих, обдарова-
них та творчих працівників із числа моло-
дих спеціалістів. Районне свято було при-
свячене знаменній даті – 100-ій річниці від 
дня народження видатного українського 
педагога В. О. Сухомлинського.

У фестивалі взяли участь: Гаврилаш 
Ольга Юріївна – вчитель англійської мови 
Качурівської ЗОШ І–ІІІ ст., Лунга Віта Сер-
гіївна – вчитель початкових класів Федо-
рівського НВК І–ІІ ст., Незнайко Інна Вік-
торівна – вчитель історії та правознавства 
Новоселівської ЗОШ І–ІІІ ст., Тонкошнур 
Тетяна Вікторівна – вчитель початкових 
класів Петрівського НВК І–ІІ ст. Теплими 
словами, з віршами і порадами конкур-
сантів вітали: Біслічук О. О. – голова По-
дільського районного комітету Профспілки 
працівників освіти і науки, завідувач мето-
дичного кабінету відділу освіти Куяльниць-
кої сільської ради; Пишна В. П. – ветеран 
праці, методист вищої категорії, відмінник 
освіти України; Дойкова В. В. – вчитель по-

МОЛОДИМ – СВІТЛИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ шЛЯх

чаткових класів Куяльницької ЗОШ І–ІІІ 
ст., спеціаліст вищої категорії, керівник ра-
йонного методичного об’єднання вчителів 
початкових класів, переможець районно-
го та учасник обласного етапів конкурсу 
«Вчитель року». З оптимістичними слова-
ми привітання та яскравими спогадами про 
участь в обласному етапі ІІІ Фестивалю 
до учасників звернулася Повзун М. П. –  
вчитель Любомирського НВК І–ІІ ст., пере-
можиця третього районного фестивалю 
молодих спеціалістів «Педагогічна надія 
Подільщини», учасниця обласного етапу 
та призерка конкурсу «Моє хобі». По-
чесні гості районного свята щиросердно 
побажали учасникам любити своїх вихо-
ванців, постійно зростати у творчому по-
шуку і залишатися вірними обраній справі. 
Конкурсна програма фестивалю тради-
ційно містила три випробування. Учасниці 
цікаво та мрійливо показали своє бачення 

У березні 2018 року в м. Києві 
в рамках Всеукраїнської спартакіа-
ди    серед працівників освіти – членів 
Профспілки працівників освіти і науки 
України – відбулися змагання з шахів 
та настільного тенісу.

Одеську обласну організацію 
представляли:

– шахісти: Білий Вадим Бори-
сович, Тисевич Роман Володимиро-
вич, Горошкова Ірина Миколаївна 
із м. Чорноморська та Апостолакій 
Ольга Владиславівна із м. Ізмаїла;

– тенісисти: Буберенко Олек-
сандр Сергійович із Білгород-
Дністровського району, Петренко 
Ольга Віталїївна з м. Ізмаїла, Па-
ламарчук Валерій Миколайович з 

Наші спортивні досягнення 
м. Болграда та представник коман-
ди Ситник Анатолій Васильович, ди-
ректор Біленьківської ЗОШ І–ІІ ст. 
Білгород-Дністровського району.

За підсумками змагань наша ко-
манда тенісистів здобула І місце, ко-
манда шахістів посіла ІІ місце.

Команди були нагороджені дипло-
мами і кубками, а також  грошовими 
преміями від Центрального та об-
ласного комітетів Профспілки. Кожен 
учасник отримав диплом та  медаль.

Вітаємо наших спілчан-спортсменів 
з високими нагородами! 

Бажаємо міцного здоров’я, успіхів 
у підкоренні нових спортивних вершин!

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ 
Одеського обкому Профспілки 

майбутньої школи та взаємин в ній учителя 
й учнів у конкурсі «Урок майбутнього» та 
«Школа майбутнього». Чуттєво прозвучав 
«Гімн професії» наших учасниць. Конкур-
сантки неабияк вразили присутніх свої-
ми різноманітними хобі в конкурсі «Світ 
моїх захоплень». Компетентним членам 
журі виявилося непросто визначити най-
кращих, оскільки всі молоді вчителі до-
сить майстерно підготувалися до кожного 
туру випробувань. Однак, за кількістю 
набраних балів переможцем Фестивалю 
було визнано Тонкошнур Тетяну Вікторів-
ну, Гаврилаш Ольга Юріївна та Лунга Віта 
Сергіївна посіли ІІ місце; Незнайко Інна 
Вікторівна – ІІІ місце. За талановитість, 
обдарованість та креативність усіх учас-
ників фестивалю нагороджено Дипломами 
І, ІІ, ІІІ ступенів відділу освіти Подільської 
районної державної адміністрації та По-
дільської районної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України. Кон-
курс – свято завершилося з усмішками на 
обличчях конкурсанток та переконанням 
стати справжніми майстрами вчитель-
ської справи, пам’ятаючи слова видатного 
В. О. Сухомлинського: «Велика виховна 
сила школи народжується там, де в люди-
ни, перед якою тільки відкривається життя, 
є улюблений учитель». Тож світлого вам 
освітянського шляху, наші молоді колеги. 

Оксана Біслічук, голова Подільської 
районної організації Профспілки  

працівників  освіти і науки України


