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Шановні жінки-освітянки!
У цей весняний святковий день 8 Березня прийміть наші найщиріші вітання та слова вдячності за те, що ви не тільки чарівні жінки, матері, дружини, сестри, дочки й вірні подруги, ви
безцінні працівники, особливо в освітній галузі, адже освіта має жіноче обличчя.
Спасибі вам за доброту і чуйність, неймовірну витримку й самовідданість. Високе призначення на землі — берегти сімейне вогнище, нести у світ нове життя, виховувати молоде покоління,
дарувати любов і красу – ви гідно виконуєте.
Будьте завжди щасливі, дорогі наші кохані й прекрасні освітянки. Нехай перший пролісок подарує
вам ніжність, весняне сонце — тепло, а свіжий березневий вітер принесе надію на краще майбуття.
Зичимо всім здійснення кращих мрій і сподівань, наснаги в роботі, професійних успіхів!
Президія Одеського обласного комітету Профспілки
працівників освіти і науки України

Одеський обласний комітет Профспілки
звітує про виконання Угоди
На черговому засіданні президії обкому Профспілки 15 лютого поточного року було розглянуто питання «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».
Заслухавши й обговоривши інформацію про стан виконання Угоди у 2018 році (додається), президія обкому Профспілки відзначила позитивні результати соціального діалогу обласного комітету з Департаментом освіти і науки та необхідність його здійснення на всіх рівнях.
Виборним профспілковим органам усіх рівнів рекомендовано проаналізувати причини невиконання окремих положень обласної Угоди, звернутися до роботодавців
та засновників закладів освіти щодо забезпечення в 2019 році вирішення питань оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних виплат, фінансування заходів з охорони праці, встановлення доплат працівникам, які працюють у шкідливих умовах тощо.

Інформація
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
Відповідно до законів України «Про соціальний діалог в Україні» та «Про колективні договори та угоди»
діє Угода між Департаментом освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації та Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки
України, укладена на 2016-2020 роки.
Положення обласної Угоди відповідають положенням
Галузевої угоди, відповідні зміни були внесені 1 листопада 2018 року та зареєстровані в Департаменті праці та
соціальної політики Одеської міської ради.
Станом на 1 січня 2019 року колективні договори
укладені в 1133 закладах освіти із 1137, в тому числі
14 закладах вищої та 4 закладах професійно-технічної
освіти, 7 закладах та установах освіти, первинні профспілкові організації яких перебувають на профспілковому обліку в обкомі Профспілки .
Охоплено колдоговорами 57164 працівники, що
складає 99,9% від загальної чисельності.
Не охоплено колективними договорами 33 працівники у 4 малочисельних та новостворених установах освіти.
Відповідно до взятих зобов’язань обком Профспілки
здійснював громадський контроль за виконанням положень Угоди в закладах і установах освіти Одеської області.
На засіданнях президії обкому Профспілки обговорювали питання:
— Про здійснення громадського контролю виборними
профспілковими органами Ананьївської районної
організації Профспілки за дотриманням законодавства про працю в закладах освіти;
— Про здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці виборними профспілковими органами Приморської районної організації Профспілки;
— Про роботу виборних профспілкових органів Ширяївської районної організації Профспілки щодо забезпечення трудових, соціально-економічних прав працівників відповідно до Закону України «Про освіту».
Проведений аналіз стану виконання положень Галузевої, обласної угод та колективних договорів у закладах освіти Куяльницької ОТГ, Овідіопольського,

Ізмаїльського районів, в Одеському національному
університеті ім. І.І.Мечникова; стану додержання трудового законодавства в умовах проведення реформи
децентралізації влади та оптимізації мережі закладів
освіти в Тузлівській та Коноплянській ОТГ.
Працівниками виконавчого апарату обкому Профспілки, членами виборних профспілкових органів у
2018 році було проведено 305 перевірок дотримання
законодавства про працю в установах і закладах освіти.
Під час перевірок було виявлено 307 порушень трудового законодавства.
За виявленими порушеннями надіслано 194 подання та письмових повідомлення. Усунуто за зверненнями
профспілкових органів 175 порушень. Усунути всі виявлені порушення не вдалось через недофінансування освіти.
Працівниками виконавчого апарату обкому Профспілки на особистому прийомі та в телефонному режимі
надано 396 консультацій членам Профспілки та профспілковим органам з питань трудового законодавства.
Обком Профспілки разом з Центральним комітетом
Профспілки проводили роботу щодо підвищення заробітної плати працівникам освіти і науки та стипендії
особам, які навчаються.
У 2018 році, крім підвищення всіх посадових
окладів за ЄТС, було підвищено ставки педагогічних
працівників закладів загальної середньої, вищої та
професійно-технічної освіти, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Очікуване з 1 вересня 2018
року підвищення розмірів посадових окладів та ставок
заробітної плати науково-педагогічним працівникам,
педагогічним працівникам закладів освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, не відбулось.
Домагаючись підвищення посадових окладів для цих
категорій працівників, обком Профспілки направляв
звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства
освіти і науки, Міністерства фінансів, Голові ВРУ, головам
фракцій ВРУ. Представники обласної організації у жовтні 2018 року брали участь у Всеукраїнській та обласній
акціях протесту, однією з вимог яких було відповідне підвищення заробітної плати.

Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки спільним листом від 06.11.2018 №02-5/630
та №1/9-676 рекомендували керівникам приймати
рішення про встановлення науково-педагогічним працівникам надбавок за високі досягнення у праці, за
виконання особливо важливої роботи, за складність,
напруженість у роботі в розмірі 10 і вище відсотків посадового окладу у межах законодавчо встановлених
обсягів видатків.
У результаті «регіональні надбавки» були встановлені педагогічним працівникам лише: 10% — з
01.03.2018 та 40% — з 01.09.2018 м. Южного,
10% — 01.03.2018 Біляївського району, 4 ЗДО -10% з
01.09.2018 Лиманського району, 10% — з 1.09.2018
Савранського району, 20% — керівникам ЗДО, ЗПО
м. Ізмаїла, 15-50% — науково-педагогічним працівникам усіх ЗВО, крім Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
З 1 січня 2019 року в зв’язку зі збільшенням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1762 гривень до 1921 гривні посадові
оклади всіх працівників підвищились на 9%, науковопедагогічних працівників з урахуванням 11-відсоткового підвищення за постановою Кабінету Міністрів
України від 23.01.2019 року №36 — на 21%.
Обласний комітет Профспілки, виконуючи свої
зобов’язання за Угодою, здійснював контроль за своєчасною і в повному обсязі виплатою заробітної плати, в
тому числі за період відпусток. Із затримкою виплачували допомогу на оздоровлення при наданні відпусток із
спецфонду в Одеському національному політехнічному
університеті, Одеському національному економічному
університеті, Одеському державному екологічному університеті.
Водночас потрібно відзначити, що з об’єктивних
причин — через недостатній рівень фінансування, та з
певних суб’єктивних міркувань окремих роботодавців
не вдалося забезпечити виконання ряду положень Угоди у сфері оплати праці.
Закінчення див. на с. 2

Освітянський профспілковий вісник
Закінчення, початок див. на с.1

У мінімальному розмірі 5% виплачували надбавку за престижність праці педагогічним працівникам у містах
Білгороді-Дністровському, Подільську,
Чорноморську, Затишанській ОТГ, вчителям Кодимського району.
Не оплачувався жоден кабінет у Березівському, Великомихайлівському, Кодимському, Лиманському, Тарутинському
районах, Великомихайлівській, Затишанській, Красносільській, Цебриківській
об’єднаних територіальних громадах.
Додаткову оплату праці за роботу в
нічний час у підвищеному розмірі (40%),
як це передбачено обласною Угодою,
здійснювали в 20 регіонах та в 10 із 14
закладах вищої та 3 із 4 професійно –
технічної освіти. Допущені порушення в
оплаті праці працівників, які працюють
у нічний час, в 12 регіонах, в Одеській
державній академії будівництва та архітектури, Березівському ВПУ ОНПУ. В
Одеському педагогічному училищі цю
доплату не встановлювали зовсім.
Для покращення цієї роботи безпосередньо в навчальних закладах обкомом Профспілки розроблені та направлені 23 інформаційні бюлетені в усі
територіальні та первинні профспілкові
організації.
Виконуючи Угоду, обласний комітет
Профспілки, виборні профспілкові органи здійснювали громадський контроль
за додержанням вимог, передбачених
нормативними актами з питань охорони
праці, створенням безпечних умов праці
і належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту. Ці
питання виносились до планів роботи
адміністраціями закладів вищої освіти,
управліннями, відділами освіти. На покращення умов і безпеки праці загалом з усіх джерел втрачено в 2018 році
375018,9 тис.грн., що на 100522, 2 тис.
грн. більше ніж у 2017 році.
У зв’язку з недостатнім фінансуванням уповільнюється вирішення питань
атестації робочих місць працівників з
важкими, шкідливими умовами праці, із
інструментальними замірами за участю
органів СЕС. Водночас у закладах освіти області, де була проведена атестація
робочих місць комісіями, результати якої
були затверджені в колективних договорах, працівникам надаються додаткові
відпустки від 4 до 7 днів. Проводяться
доплати до 12% за роботу у важких та
шкідливих умовах.
Незважаючи на вжиті заходи, в сфері
охорони праці і здоров’я ще багато проблем, які потребують значних коштів: це
забезпечення працівників спецодягом,
спецвзуттям, проведення атестації робочих місць за умовами праці тощо.
У 2018 році покращилось положення
з виведенням котелень з підвальних приміщень закладів освіти, проводиться їх модернізація за рахунок введення в експлуатацію нових установок, працюючих на
альтернативних видах палива та сучасних
котельних установок на твердому паливі.
Загалом в області лишилось 47 котелень,
які розташовані в підвальних приміщеннях.
З метою підвищення рівня знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності було проведено 5 семінарів-навчань
профспілкового активу, в яких взяли
участь 422 члени профспілкового активу.
На виконання своїх зобов’язань
згідно з Угодою та з метою покращення
стану охорони праці обком Профспілки
спільно з Департаментом освіти і науки
облдержадміністрації
організовували
участь трудових колективів у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі
стану умов і охорони праці. Кращі колективи були нагороджені Почесними
грамотами Департаменту освіти і науки
ОДА та обкому Профспілки, грошовими
винагородами.
Щодо виконання розділу «Соціальні
гарантії, пільги та компенсації» потрібно
зазначити, що грошову винагороду за
сумлінну працю та зразкове виконання
службових обов’язків відповідно до Галузевої та обласної угод у розмірі посадового окладу отримали педагогічні працівники всіх закладів освіти в 26 регіонах із

45, за рахунок освітньої субвенції — в 7,
місцевих бюджетів – у 3; 6 із 18 закладів
вищої та професійно-технічної освіти.
Найменший розмір винагороди до
20% виплачено педагогічним працівникам
Одеського професійного ліцею сфери послуг ПНПУ ім. К.Д.Ушинського (7%), Приморського району м. Одеси (7%), м. Ізмаїла (10-20%), Тарутинського району (20%),
учителям м. Білгорода-Дністровського
(15%), педагогічним працівникам ЗДО,
ЗПО Савранського району (20%).
Не отримали грошову винагороду
педагогічні працівники в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова,
Одеській державній академії будівництва та архітектури, Міжнародному
гуманітарному університеті, БілгородДністровському педагогічному училищі.
Матеріальну допомогу на оздоровлення відповідно до постанови КМУ №1298
від 30.08.2002 р. непедагогічним працівникам виплачували в переважній більшості регіонів і закладів вищої та професійнотехнічної освіти, за винятком міст Ізмаїла,
Теплодара, Ізмаїльського, Любашівського,
Миколаївського, Татарбунарського районів, Одеського національного університету
ім. І.І.Мечникова, Південноукраїнського
національного педагогічного університету, Балтського педагогічного училища,
Одеського вищого професійного училища
автомобільного транспорту, Одеського
професійного ліцею сфери послуг ПНПУ
ім. К.Д.Ушинського.
Не вирішуються питання із забезпеченням педагогів житлом, жодна з програм ні державного, ні обласного рівня не
діють. Станом на 1 січня 2019 року потребують житла 855 працівників освіти, в
тому числі 51 молодий спеціаліст. Отримав житло лише 21 працівник, пільгові
кредити не отримав жоден працівник.
Забезпечені гарантії і компенсації
для 6433 працівників, яких направляли
для підвищення кваліфікації, в тому числі
за кордон. Водночас допущена заборгованість з виплат відрядних педагогічним працівникам у 4 районах на загальну суму 88,0 тис. грн.
Для покращення умов проживання
педагогічних працівників під час курсової перепідготовки в гуртожитку Одеської академії неперервної освіти обком
Профспілки виділив 100 тисяч гривень.
Згідно з обласною Програмою
«Оздоровлення та відпочинок членів Профспілки та членів їх сімей» на
2018 рік придбано путівок та організовано оздоровлення протягом року в
пансіонаті з лікуванням «Пролісок» у
м.Трускавець – 32 особи, ДП «Клінічний
санаторій «Лермонтовський» — 45, ДП
«Клінічний санаторій ім. Пирогова» —
35, ДП “Санаторій «Моршинський» —
59, ПП «Червона калина» – 31, на що
витрачено з бюджету обкому Профспілки 598,28 тис.грн.
Обком Профспілки третій рік поспіль організовує сімейний відпочинок
для працівників закладів освіти області
в ДЗОВ «Знамя». У 2018 році відпочили
804 особи.
За організаційно-фінансовою участю обкому Профспілки та профспілкових організацій у дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку «Знамя»
було оздоровлено 516 дітей працівників закладів освіти.
У своїй діяльності обком Профспілки
впроваджував заходи, спрямовані на реалізацію положень Угоди, які стосуються
захисту прав та інтересів студентської та
учнівської молоді, зокрема на забезпечення своєчасної виплати академічних,
соціальних стипендій; сприяння фінансуванню заходів соціального захисту в період навчання студентів пільгових категорій відповідно до чинного законодавства.
Стипендія виплачувалась вчасно.
Через укладення окремих угод про
співпрацю вдалось розширити та закріпити повноваження представників
профкому в колегіальних та дорадчих
органах навчального закладу.
В усіх угодах профспілкові комітети студентів визнаються повноважними
представниками інтересів осіб, які навчаються, з питань організації навчального процесу, захисту їхніх соціальноекономічних прав та інтересів.

Здійснюється контроль за правильністю виплати матеріальної допомоги на
придбання одягу та взуття, літератури,
видачею коштів на пільгове харчування, першочерговим забезпеченням безплатними місцями в студентських гуртожитках та путівками на оздоровлення і
лікування студентів із числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Заборгованості по виплатах
студентам-сиротам немає.
Через складну фінансово-еконо
мічну ситуацію в країні унеможливлено
виконання положень Угоди між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським
обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України, яким Сторони рекомендують керівникам закладів
вищої освіти спрямовувати на заохочення учнів, студентів, аспірантів, докторантів за успіхи в навчанні, участь у
громадській, спортивній та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги
та преміювання не менше як 10% коштів
стипендіального фонду, передбаченого
кошторисом навчального закладу.
Відповідно до пункту 8 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.07.2004 № 882, заклад
освіти має право надавати матеріальну
допомогу та заохочення студентам закладів вищої освіти, проте чітко не визначені джерела та обсяги фінансування.
Позитивне вирішення цього питання
потребує внесення відповідних змін до
паспорту бюджетної програми «Виплата
академічної стипендії студентам закладів
вищої освіти». Проте, не дивлячись на численні звернення ЦК, обкому Профспілки
до Міністерства освіти і науки України, питання залишається не врегульованим.
Профспілкові комітети первинних
профспілкових організацій осіб, що навчаються, здійснюють контроль за якістю
харчування студентів, організація якого забезпечується об’єктами громадського харчування, які діють на різних
організаційно-правових засадах.
Профілактичними медичними оглядами охоплено майже сто відсотків студентів. Разом з тим при проходженні
обов’язкових медичних оглядів студенти
оплачують послуги рентген-кабінету та за
проведення лабораторних досліджень. Як
правило, такі витрати складають 40 грн. і
сплачуються як благодійні внески.
Обласний комітет спрямовував діяльність профспілкових комітетів вищих навчальних закладів на забезпечення належних умов для проживання студентів у гуртожитках та організацію їхнього дозвілля.
Всі іногородні студенти забезпечені місцями в гуртожитку, за винятком Південноукраїнського національного педагогічного університету
ім. К.Д.Ушинського. Розмір оплати за
проживання студентів у гуртожитках не
перевищує 40 відсотків від мінімальної
академічної стипендії.
Виконуючи п.8.3.16 Угоди, проф
коми закладів вищої освіти сприяють
оформленню необхідних документів
для отримання студентами, які проживають у гуртожитках, субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг. Така робота започаткована в Одеській державній академії будівництва та архітектури,
Одеському національному університеті
ім. І.І.Мечникова, Одеському національному політехнічному університеті.
Пільговий проїзд студентів закладів
вищої освіти забезпечено лише в залізничному транспорті.
У складних фінансових умовах профкоми студентів спільно з ректорами закладів вищої освіти вишукували можливості для фінансової підтримки оздоровлення студентської молоді в оздоровчоспортивних таборах. Протягом 2018
року оздоровлено 755 студентів. Під
час зимових канікул на гірськолижних
базах в Карпатах оздоровлено 359
студентів, 2398 відвідали пам’ятні та визначні місця України під час проведення
турів вихідного дня.
У 2018 році пройшли ХХVІ обласні студентські ігри, в яких взяли участь
3080 студентів у змаганнях з 24 видів
спорту. Переможці нагороджені кубка-
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ми та грамотами обкому Профспілки, на
що витрачено 12 тис. грн.
Обком Профспілки, профспілкові комітети закладів вищої освіти сприяли реалізації законних прав та інтересів студентів у сфері духовного та культурноосвітнього розвитку. Вони впевнено
посідають провідне місце в організації
дозвілля, культурного відпочинку і виховання студентської молоді. Сьогодні
студенти закладів вищої освіти мають
змогу задовольняти свої інтелектуальні,
духовні і культурні потреби в різноманітних установах, закладах, клубах, секціях, творчих об’єднаннях, які працюють у
закладах. Це приблизно 132 творчих та
аматорських колективи, 200 різноманітних секцій, клубів, гуртків.
За звітний період проведено близько
467 культурно-масових заходів, якими
охоплено понад 10 тис. студентів.
У 2018 році спільно з Департаментом освіти і науки Одеської обласної
держаної адміністрації проведено обласний фестиваль самодіяльної художньої творчості серед студентів закладів
вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Під
час проведення фестивалю було переглянуто 220 номерів у різноманітних
жанрах, представлених у концертних
програмах 11 закладів вищої освіти. 55
учасників та творчих колективів стали
лауреатами фестивалю, 19 — дипломантами. На нагородження учасників
обком Профспілки витратив 28 тис.грн.
Положення Угоди, що стосуються
культурно-масових, спортивних заходів
Сторонами виконуються в повному обсязі.
Спільно з Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеською академією неперервної освіти проведений ІV фестиваль
молодих спеціалістів «Педагогічна надія
Одещини», обласний конкурс самодіяльної художньої творчості серед працівників
закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, на що обкомом
Профспілки витрачено 110,1 тис. грн.
Водночас систематично не виконуються роботодавцями положення статті
44 Закону України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» та
обласної Угоди щодо відрахування первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурноспортивну та оздоровчу роботу.
Отримали такі кошти лише профспілкові організації Біляївського району
– 169,0 тис.грн., Окнянського району —
73,46 тис. грн., інтернатних закладів
Київського району м.Одеси — 92,8 тис.
грн.; НУ «Одеська юридична академія» — 3199,3 тис.грн., Одеської національної академії харчових технологій —
850,0 тис.грн., Одеського національного
університету ім. І.І.Мечникова – 251,75
тис.грн., Одеського національного економічного університету – 102,9 тис.грн.
З метою подальшого розвитку соціального партнерства Одеський обласний комітет своєчасно доводив до
відома комітетів Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються
соціально-економічних інтересів працівників освіти та осіб, які навчаються,
проводив роз’яснювальну роботу щодо
трудових прав та гарантій працівників,
студентів, інших осіб, які навчаються.
Інформація про зміни законодавства
постійно доводиться до організаційних
ланок Профспілки електронною поштою, оперативно розміщується на сайті обкому Профспілки, поширюється на
сторінці у Фейсбуці.
Органи управління освітою та керівники закладів освіти, крім Ширяївської ОТГ,
надають відповідним комітетам Профспілки інформацію про стан фінансування закладів, реалізації трудових та соціальноекономічних прав, сприяють проведенню
профспілкових заходів та навчання.
Встановлені факти втручання в діяльність первинних профспілкових організацій голови Тузлівської ОТГ та директора Тузлівського НВК, тиск на членів
Профспілки з метою виходу їх з галузевої Профспілки та вступ до профспілки
громади. На вимогу обкому Профспілки
та профкому Тузлівського НВК директор школи була звільнена з роботи за
рішенням сесії Тузлівської сільської ОТГ.
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Освітянський профспілковий вісник
Про проведення обласного конкурсу на кращу профспілкову організацію

На виконання Перспективного плану роботи
Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, з метою вдосконалення внутрішньоспілкової роботи, підвищення
ролі первинних та територіальних профспілкових
організацій у вирішенні поставлених статутних
завдань, популяризації досвіду роботи кращих
профспілкових організацій, відзначення досягнень профспілкових лідерів обласний комітет
Профспілки оголошує у 2019 році обласний конкурс на кращу профспілкову організацію.
Відповідно до Положення про обласний
конкурс на кращу профспілкову організацію,
затвердженого постановою президії обкому
№ П-41-10 від 15.02.2109 року, конкурс проводиться один раз на 5 років, наприкінці звітного періоду, в організаційних ланках Одеської
обласної організації Профспілки працівників
освіти і науки України.
Переможці конкурсу визначаються
за критеріями оцінки їхньої діяльності в
таких номінаціях:
— «краща первинна профспілкова організація закладу загальної середньої
освіти»,
— «краща первинна профспілкова організація закладу дошкільної, позашкільної освіти, установи освіти»;
— «краща первинна профспілкова організація працівників, об’єднана закладу вищої освіти»;
— «краща первинна профспілкова організація студентів закладу вищої
освіти»;
— «краща первинна профспілкова організація вищого навчального комунального закладу та закладу
професійно-технічної освіти»;
— «краща територіальна організація
Профспілки».
Для участі в конкурсі профспілковий комітет первинної профспілкової організації закла-

ду загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, установи освіти, яка виявила бажання
взяти участь у конкурсі, подає в територіальний
комітет Профспілки до 1 вересня 2019 року
матеріали на профспілкову організацію (витяг
із протоколу засідання профкому про участь
у конкурсі, оціночну характеристику відповідно до критеріїв, викладених у розділі ІІІ Положення, наочні матеріали: перспективні плани,
програми, методичні розробки, матеріали, що
висвітлюють найбільш цікаві заходи, аудіо- та
відеоматеріали, плакати, буклети, публікації в
засобах масової інформації тощо).
Територіальні комітети Профспілки визначають кращі первинні профспілкові організації
закладів загальної середньої освіти та закладів
дошкільної, позашкільної освіти, установ освіти
та матеріали на переможців (по одному в номінації) подають на обласний конкурс до 10 вересня 2019 року.
Профспілкові комітети первинних профспілкових організацій закладів вищої та
професійно-технічної освіти, комітети Профспілки територіальних організацій, які виявили
бажання взяти участь у конкурсі, подають у журі
обласного конкурсу до 10 вересня 2019 року
матеріали на профспілкову організацію (витяг із протоколу засідання президії про участь
у конкурсі, оціночну характеристику відповідно до критеріїв, викладених у розділі ІІІ Положення, наочні матеріали: перспективні плани,
програми, методичні розробки, матеріали, що
висвітлюють найбільш цікаві заходи, аудіо- та
відеоматеріали, плакати, буклети, публікації в
засобах масової інформації тощо).
Матеріали на конкурс подаються за звітний
період (від останніх звітно-виборних зборів,
конференцій по теперішній час).
В обласному конкурсі мають право брати
участь лише ті організації, які не допускали порушень Статуту Профспілки працівників освіти і
науки України та не мають фінансових заборгованостей протягом звітного періоду.

Журі обласного конкурсу до 12 вересня
2019 року розглядає матеріали, подані виборними профспілковими органами, виносить
за підсумками розгляду обґрунтоване рішення
про визначення переможців та подає його на
затвердження президією обкому Профспілки.
Переможці конкурсу нагороджуються Дипломами та грошовими винагородами в кожній
номінації.
Нагородження буде здійснюватися в урочистій обстановці напередодні Дня працівників
освіти в Будинку вчених.
Публікуємо критерії оцінки в номінаціях
конкурсу: «краща первинна профспілкова
організація закладу загальної середньої
освіти», «краща первинна профспілкова
організація закладу дошкільної, позашкільної освіти, установи освіти».
1. Охоплення працівників профспілковим
членством: співвідношення кількості членів
Профспілки до загальної кількості працівників.
2. Організація профспілкового обліку членів
профспілкової організації: наявність заяв
про вступ до Профспілки та облікових карток, їх збереження. Ведення журналу видачі
профспілкових квитків.
3. Склад профспілкового комітету та розподіл
функціональних обов’язків між його членами. Наявність та якість ведення профспілкової документації: протоколи засідань профкому, план роботи профкому, протоколи
профспілкових зборів.
4. Вирішення проблемних питань соціального
розвитку закладу освіти, поліпшення умов
праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; вирішення
соціально-економічних питань, визначення
й затвердження переліку та порядку надання працівникам соціальних пільг та гарантій.
5. Вирішення питань оплати праці працівників закладу: форм і системи оплати праці,

встановлення посадових окладів, умов запровадження та розмірів доплат, премій,
винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат.
6. Наявність та стан виконання колективного
договору.
7 Здійснення громадського контролю за виконанням роботодавцем законодавства про
працю та охорону праці, за забезпеченням
безпечних умов праці, соціального захисту
працюючих в шкідливих умовах праці.
8. Організація і проведення культурномасових, спортивних заходів, оздоровлення працівників та їхніх дітей.
9. Аналіз фінансової роботи: планування та організація виконання кошторису первинної
профспілкової організації, дотримання фінансової дисципліни,своєчасність надання
звітів до вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.
10. Робота ревізійної комісії: систематичність
проведення засідань комісії, наявність протоколів, актів перевірок.
11. Участь у масових акціях протесту на захист
трудових, соціально-економічних прав та
інтересів працівників відповідно до рішень
вищих за підпорядкуванням профспілкових
органів.
12. Інформаційна робота: наявність та якість
оформлення інформаційного стенду, сайту
в мережі Іnteret, спільнот у соціальних мережах.
13. Вивчення та впровадження передового досвіду інших профспілкових організацій.
14. Наявність публікацій у періодичній пресі, газеті «Освітянський профспілковий вісник»,
на сайтах обкому та ЦК Профспілки.
15. Інформація про участь та досягнення профспілкової організації у заходах, започаткованих вищими за підпорядкуванням профспілковими органами.
16. Інформація про нагороди та відзнаки профспілкової організації.

Правовий орієнтир
Роз’яснює юрисконсульт обкому Профспілки Микола Бринюк

Строковий трудовий договір: підстави, строк та оформлення
Строковий трудовий договір укладають
лише в тих випадках, коли трудові відносини не
можуть бути оформлені на невизначений строк.
Тобто робота за строковим трудовим договором можлива лише з урахуванням законодавчо
встановлених підстав для цього.
Умови укладання трудового договору визначаються ст.23 Кодексу законів про
працю України:
— договір, який укладається на певний, заздалегідь обумовлений період — називається
строковим;
— договір, який укладається на певний час або
на конкретну разову роботу (це строковий
трудовий договір).
Строковий трудовий договір укладається
враховуючи порядок подальшої роботи; з урахуванням умов виконання необхідної роботи;
врахування інтересів працівників; інші випадки,
передбачені законодавчими постановами.
Прийняти особу за строковим договором можна за таких підстав:
— якщо робота, не здійснюється в постійному
порядку: організація створюється для досягнення поставленої мети, або на визначений
заздалегідь період; робота призначена для
конкретного сезону; з договірних відносин організації, коли в неї виникає необхідність прийняти працівника за строковим договором;
— якщо через конкретні умови виконання роботи трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. Робота може
бути постійною, але в зв’язку з обставинами
необхідне укладання строкового договору:
для заміни працівника, який тимчасово відсутній (відпустка, відрядження, листок непрацездатності, відпустка в зв’язку з вагітністю
та пологами); на термін тимчасової відсутності працівника, котрого обрали на виборну
посаду в органах державної влади;
— у випадку зацікавленості самого працівника
в укладені строкового договору: працівник
може просити укласти із ним строковий трудовий договір через сімейно-побутові обставини, про які необхідно вказувати у заяві
про прийняття на роботу;
— інші випадки, передбачені законодавством.
Зокрема, є низка нормативно-правових актів, які вимагають укладати саме строковий
трудовий договір з працівником. З-поміж
них: наукові працівники після призначення
їм пенсії; іноземці, особи без громадянства
працевлаштовуються на строк дії дозволу
на застосування праці іноземця чи особи
без громадянства; працівники, яких призначають на певний термін.
Строковий трудовий договір може укладатися також тоді, коли робота сама по собі не є
строковою, але працівник не може бути прийнятий на неї безстроково з урахуванням певних
обставин, наприклад, якщо працівник прийма-

ється для заміни тимчасово відсутнього працівника. Як правило, в такому випадку неможливо
одразу визначити строк трудового договору,
адже він залежить від часу відсутності постійного працівника. Тому в наказі про прийняття
на роботу зазначається, що працівник приймається за строковим трудовим договором, а сам
строк прив’язується до певної події, наприклад,
до виходу на роботу основного працівника.
Укладення трудового договору на визначений строк при відсутності зазначених вище
умов є підставою для визнання його недійсним
у частині визначення строку (абз. 3 п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів» від
06.11.1992 № 9).
Визначення строку трудового договору
Строк, на який укладають трудовий договір,
визначається:
— за домовленістю сторін;
— враховуючи час, необхідний на виконання
завдання, для якого укладається договір;
— законодавством (для визначеної категорії
працівників).
Термін дії строкового договору визначається домовленістю сторін. Такий договір може
бути укладено не лише на певний проміжок
часу, а до настання певної події, до виконання
поставленого завдання або досягненням мети.
Строковий трудовий договір можна укладати, наприклад, до повернення працівниці із
відпустки по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, до повернення працівника,
який звільнився з роботи у зв’язку із призовом
на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу та інші.
Якщо трудовий договір укладається на визначений строк, обчислений у роках, місяцях,
тижнях або днях, для з’ясування останнього дня
строку слід керуватися статтею 241-1 КЗпП.
Відповідно до неї строк, обчислюваний роками,
закінчується у відповідний місяць і число останнього року строку. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього
місяця строку. Якщо кінець строку припадає
на такий місяць, що не має відповідного числа,
строк закінчується в останній день цього місяця. Так, трудовий договір, укладений 31 серпня
2018 р. на один місяць, закінчиться 30 вересня
2018 р. Строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня. Строки, які визначаються днями, обчислюються з дня, наступного після того дня, з якого починається строк.
Якщо останній день строку припадає на
святковий, вихідний або неробочий день, то
днем закінчення строку вважається найближчий
робочий день.
Оформлення трудових відносин за
строковим трудовим договором
Коли обидві сторони визначилися з підставами та строками для укладення строково-

го трудового договору, варто переходити до
оформлення трудових відносин.
Для прикладу, розглянемо укладення строкового трудового договору із сезонними працівниками, яких визначено постановою КМУ від
28.03.1997 № 278.
До переліку сезонних робіт належать ті, які
пов’язані з природними та кліматичними особливостями, і виконуються не протягом усього року,
а — не більше шести місяців (п. 1 Указу Президії
Верховної Ради СРСР від 24.09.1974 № 310-IX).
Про строковий характер трудового договору працівник має зазначити у заяві про прийняття на роботу. Також це можна зафіксувати у
письмовому трудовому договорі.
Що договір строковий вказується і в наказі
про прийняття працівника на роботу.
При підписанні трудового договору, роботодавець зобов’язаний попередити осіб, яких
він наймає, про сезонність роботи.
Про прийняття особи на роботу кожен роботодавець зобов’язаний повідомити територіальний орган ДФС.
У трудову книжку вносить запис про прийняття на роботу, але без-будь яких позначок
про сезонність виконуваної роботи. Про строковість укладеного договору свідчитиме лише
запис про звільнення — «Звільнено у зв’язку із
закінченням строку».
Припинення строкового трудового договору
Закінчення строку трудового договору є
підставою для його припинення відповідно до
п. 2 ст. 36 КЗпП. Звільнення за цією підставою
не є звільненням за ініціативою роботодавця,
тому воно може відбутися і в період тимчасової
непрацездатності працівника, і під час його перебування у відпустці.
Статтями 184 та 186-1 КЗпП встановлено
гарантії в разі звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП для
таких категорій працівників:
— вагітні жінки;
— жінки, які мають дітей віком до трьох років
(або до шести років, у разі перебуванні жінки у відпустці, передбаченій частиною шостою ст. 179 КЗпП);
— одинокі матері за наявності дитини віком до
14 років або дитини-інваліда;
— батьки, які виховують дітей без матері
(в т. ч. в разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі);
— опікуни (піклувальники);
— один з прийомних батьків;
— один з батьків-вихователів.
Гарантії полягають в обов’язковому працевлаштуванні в разі звільнення зазначених
категорій працівників у зв’язку із закінченням
строку трудового договору та збереженням за
ними середньої заробітної плати на період працевлаштування, але не більше трьох місяців з
дня закінчення строкового трудового договору.

Звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП оформлюється наказом роботодавця і не потребує заяви
працівника. У день звільнення працівнику видається заповнена трудова книжка, а також на
його вимогу — копія наказу про звільнення.
Якщо працівник не скористався своїм правом на щорічну або додаткову соціальну відпустку, під час звільнення йому виплачується
компенсація за невикористані дні відпусток.
Стаття 39 КЗпП передбачає розірвання
строкового трудового договору з ініціативи
працівника. Такий договір підлягає достроковому розірванню на вимогу працівника в разі:
— хвороби або інвалідності працівника, які
перешкоджають виконанню роботи за договором;
— порушення роботодавцем законодавства
про працю, колективного або трудового
договору;
— у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП.
Крім цього працівник, прийнятий за строковим трудовим договором, може бути звільнений
також за іншими підставами, передбаченими
КЗпП:
— за угодою сторiн;
— у зв’язку з призовом або вступом працівника або власника — фізичної особи на
військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (крім випадків, коли за працівником зберігаються місце
роботи, посада вiдповiдно до частин третьої
та четвертої ст. 119 КЗпП);
— за ініціативою роботодавця (ст. 40, 41
КЗпП) або на вимогу профспілкового чи
іншого уповноваженого на представництво
трудовим колективом органу (ст. 45 КЗпП);
— у зв’язку з переведенням за його згодою на
інше підприємство, в установу, органiзацiю
або переходом на виборну посаду;
— у зв’язку з відмовою працівника вiд переведення на роботу в іншу мiсцевiсть разом
з підприємством, установою, органiзацiєю,
а також відмовою вiд продовження роботи
у зв’язку iз зміною істотних умов праці;
— у зв’язку з набранням законної сили вироком суду, яким працiвника засуджено
(крiм випадкiв звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням) до позбавлення
волi або до iншого покарання, яке виключає
можливiсть продовження даної роботи;
— у зв’язку з укладенням трудового договору
(контракту) всупереч вимогам Закону України «Про запобiгання корупцiї», встановленим для осiб, якi звiльнилися або iншим чином
припинили дiяльнiсть, пов’язану з виконанням
функцiй держави або мiсцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення;
— з пiдстав, передбачених Законом України
«Про очищення влади»;
— з пiдстав, передбачених контрактом.
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ступеня виконання прийнятих законів, рішень виконавчої влади, положень колективних
договорів і угод та досягнутих результатів у частині захисту трудових, соціальноекономічних прав працівників закладів дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти та інших установ Одеської області у 2018 році
міювання працівників здійснювали майже в усіх
регіонах, крім Березівського, Великомихайлівського, Роздільнянського, Ширяївського районів, Березівської, Великомихайлівської, Цебриківської ОТГ, м. Білгорода-Дністровського.
Грошову винагороду за сумлінну працю та
зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Галузевої та обласної угод у розмірі посадового окладу отримали всі педагогічні
працівники закладів освіти в 26 регіонах (проти
17 у 2017 році), за рахунок освітньої субвенції — в 7 регіонах, місцевих бюджетів – у 3.
Найменший розмір винагороди до 20% виплачено педагогічним працівникам Приморського
району м. Одеси (7%), м. Ізмаїла (10-20%), Тарутинського району (20%), учителям м. БілгородаДністровського (15%), педагогічним працівникам
ЗДО, ЗПО Савранського району (20%).
Додаткову оплату праці за роботу в нічний
час у підвищеному розмірі (40%), як це передбачено Галузевою та обласною угодами, здійснювали в 20 регіонах (18 регіонах у 2017р.).
Допущені порушення в оплаті праці працівників, які працюють у нічний час, в Приморському,
Арцизькому, Балтському, Болградському, Великомихайлівському, Захарівському районах,
окремих закладах Ізмаїльського району, ЗДО
Овідіопольського району, Великомихайлівській,
Затишанській, Цебриківській об’єднаних територіальних громадах, де відповідна доплата
становила лише 20% -30%.
Право на підвищення кваліфікації у 2018
році реалізували 5422 педагогічних працівники. Допущена заборгованість з виплат відрядних працівникам у Білгород-Дністровському
районі – 28,0 тис.грн., Іванівському – 8,7 тис.
грн., Кілійському – 46,3 тис.грн., Ширяївському
– 4,99 тис.грн.
Станом на 1 січня 2019 року потребують житла 454 працівники освіти, в тому числі
18 молодих спеціалістів. Отримали житло 18
працівників: 10 — у м. Чорноморську, 5- у Ренійському та 3 – в Татарбунарському районах,
часткова щомісячна доплата за орендоване
житло надана 18 особам (по 1000 грн.) у Біляївському районі, 3 особам (по 1500грн.) у Біляївській міській ОТГ. Пільгові кредити не отримав
жоден працівник.
Покращився рівень забезпечення регулярним підвозом педагогічних працівників до місця
роботи й назад з 78,5% у 2017 р. до 83,5 відсотка у 2018 році.

Право на безплатне користування житлом
з опаленням та освітленням мали 110 педагогічних працівники, в яких місячний дохід не
перевищив 2470 гривень. Отримали пільги 54
працівники, решта не подавали документи або
отримали субсидії.
Проведений аналіз показників моніторингу
щодо виконання Закону України «Про охорону
праці» в закладах освіти Одеської області показує, що сума коштів, витрачених на покращення санітарно – побутових умов, безпеку
праці та експлуатацію спецобладнання, придбання нової техніки, котлів на альтернативному паливі, ремонт і заміну водогонів, електро- і
тепломереж, ремонти будівель і споруд, склала
325461,2 тис. грн., що на 52621,3 тис. грн.
більше ніж у 2017 році.
Витрати на заходи з охорони праці, внесені
в угоди і колдоговори, склали 22762,7 тис.грн.,
що також на 3461,4 тис. грн. більше ніж у 2017
році.
Майже в усіх закладах освіти області працівникам надають доплати за роботу із важкими і шкідливими умовами праці до 12 % посадового окладу та додаткові відпустки тривалістю
від 2 до 7 календарних днів. Водночас необхідно відзначити, що не надаються дні додаткової
відпустки за умовами праці в Болградському,
Кілійському, Овідіопольському, Тарутинському,
Великомихайлівському районах, Великомихайлівській, Цебриківській, Затишанській ОТГ,
м. Білгороді-Дністровському.
Середній відсоток забезпечення спецодягом і спецвзуттям склав приблизно 80 відсотків
від потреби, а показник безкоштовного проходження медоглядів працівниками галузі освіти — 80-100%.
Зафіксовано 3 випадки травматизму,
пов’язаного з виробництвом, 213 календарних
днів непрацездатності, що на 82 к/дні менше
ніж у 2017 році.
Зменшилась кількість спеціалістів з охорони
праці та електробезпеки у відділах освіти та навчальних закладах з кількістю працюючих більше 50 осіб.
Кількість котелень, які працюють у підвальних приміщеннях, склала 47, що на 2 котельні
менше ніж у 2017 році.

Витрачено коштів
на покращення
умов праці
(у тис.грн)

Виділено коштів на
заходи з охорони
праці згідно зі ст.19
Закону України
«Про охорону праці» ( у тис. грн.)

Заступник голови обкому Профспілки
Л.Т. Корнійчук

Інтернати:
50-100 — всі працівники

100

4905,5

877,6

50 грн. – обслуговуючий
персонал

70

0

0

—

100

16209,0

123,71

100

13900,0

10200,0

60

15818,5

0

30-50 — працівники ЗДО

60

15711,0

0

100 – всі працівники

100 – всі працівники

100

12700,0

2320,0

100 – всі працівники

по 500 грн.
спеціалісти та обслуговуючий персонал ЗДО

100

1560,2

0

110 — педагогічні
працівники

65

2994,9

412,1

Премії переможцям конкурсу з національно-патріотичного
50- обслуговуючий
виховання; «Вчитель року», за підготовку переможців олімпі- персонал
ад та МАН; гри «Сокіл Джура»

100 – педагогічні
працівники

100

11614,0

89,4

15-30 (ЗОШ)
5 —(ЗДО)

Премії: «Вчитель року» І м. — 2000грн.,
ІІ м. — 1500грн.,
ІІІ м. — 1000 грн.

—

15 — День вчителя,
в кінці року
100 — педпрацівники,
50 — обслуговуючий
персонал

85

652,0

0

20 — (ЗОШ)
10 — (ЗДО,
ЗПО)

Премії: «Вчитель року»:
Ім. – 2500 грн, ІІм. – 2000 грн, ІІІм. – 1500 грн.
«Вихователь року»: І – 50%, ІІ – 40%, ІІІ – 30%,
учасники – 10%.
Премії за олімпіади, МАН, конкурси – 300 -2000 грн.

—

10 — вчителі
100 — керівники

80

3646,0

22,0

Розмір надбавки
за престижність
праці (у % )

Розмір винагороди
за сумлінну працю
відповідно до ст.57
ЗУ «Про освіту»
(у % до ставки з/п)

Назва району,
міста, об’єднаної
територіальної
громади

Значно покращився стан виплати надбавки
за престижність праці. У максимальних розмірах
20-30% надбавку виплачували всім педагогічним працівникам у містах Теплодарі, Южному,
Арцизькому, Білгород-Дністровському, Біляївському, Великомихайлівському, Захарівському,
Іванівському, Кілійському, Лиманському Любашівському, Миколаївському, Овідіопольському,
Окнянському, Ренійському, Савранському, Саратському, Тарутинському, Татарбунарському,
Ширяївському районах; Біляївській, Великомихайлівській, Знам’янській, Коноплянській, Красносільській, Маяківській, Мологівській, Старокозацькій, Цебриківській, Шабівській, Яськівській
об’єднаних територіальних громадах.
У мінімальному розмірі 5% виплачували
надбавку за престижність праці вчителям у містах Білгород-Дністровському, Подільську, Чорноморську, Кодимському районі за рахунок
освітньої субвенції, Затишанської ОТГ.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 72 та
положень Галузевої угоди доплату за роботу
в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої освіти у максимальному розмірі 20 відсотків встановлювали в
24 регіонах області. В інших, де створені інклюзивні класи, вона становила 10 відсотків.
Стимулюючі виплати за високі досягнення
в праці здійснювали у 34 регіонах із 48. Кращим педагогічним працівникам, які підготували
переможців олімпіад, конкурсів, Малої академії
наук, спортивних змагань, переможцям конкурсів «Учитель року», «Вихователь року», «Творчий учитель»; «Педагогічна надія», ювілярам,
за підготовку до нового навчального року тощо
виплачували премії та встановлювали надбавки
до посадових окладів.
Надбавки за складність і напруженість, за
виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50 відсотків встановлювали керівникам
та їх заступникам, методистам районних, міських методкабінетів, бухгалтерам, економістам,
інженерам, секретарям, водіям, іншим працівникам майже в усіх регіонах, за винятком
Білгород-Дністровського, Кодимського, Татарбунарського районів, Знам’янської, Куяльницької об’єднаних територіальних громад.
Матеріальну допомогу на оздоровлення відповідно до постанови КМУ №1298 від
30.08.2002 р. непедагогічним працівникам виплачували в переважній більшості регіонів. Пре-

Стан забезпечення
працівників ЗІЗ
(% від потреби)

Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України, територіальні комітети для забезпечення ефективного соціальноекономічного захисту працівників освіти в 2018
року проводили моніторинг щодо виконання
прийнятих законів, рішень виконавчої влади,
положень колективних договорів і угод та досягнутих результатів у частині захисту трудових,
соціально-економічних прав працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та інших установ Одеської області.
Проаналізовано стан дотримання чинного
законодавства, положень колективних договорів і угод у закладах і установах освіти 45 міст,
районів та об’єднаних територіальних громад
Одеської області.
Станом на 1 січня 2018 року в закладах і
установах освіти Одеської області укладено
1108 колективних договорів. Кількість охоплених працівників — 42937, що складає 99,95
відсотка від загальної кількості працюючих у
вищеназваних регіонах. Не охоплено колективними договорами 21 працівник у малочисельній
установі м. Южного та новоствореній установі
Кілійського району.
На підставі поточної інформації та підсумкових матеріалів, наданих в обком Профспілки, здійснено порівняльний аналіз показників
соціально-економічного захисту працівників у
2018 році з показниками 2017 року.
Заробітну плату протягом року виплачували вчасно, двічі на місяць, у терміни, встановлені
в колективних договорах, за період відпусток і
допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам — одноразово до початку відпусток.
Ставки заробітної плати, посадові оклади, в
тому числі підвищені, встановлювали вчасно відповідно до постанов Кабінету Міністрів України. У
всіх регіонах педагогічним працівникам здійснювали обов’язкові доплати за окремі види педагогічної
діяльності, виплачували надбавки за вислугу років.
У 2018 році збільшилась кількість оплачуваних кабінетів до 1992 проти 1808 у 2017
році. Найбільша кількість оплачуваних кабінетів
у м. Чорноморську (138), Біляївському (128),
Саратському (167), Роздільнянському (198),
Ізмаїльському (249) районах. Не оплачувався жоден кабінет у Березівському, Великомихайлівському, Захарівському, Кодимському,
Тарутинському районах, Великомихайлівській,
Березівській, Затишанській, Цебриківській
об’єднаних територіальних громадах.

Матеріальне стимулювання працівників, нагороджених
грамотами та іншими відзнаками, переможців конкурсів
професійної майстерності тощо: надбавка за високі
досягнення у праці, премії,
(в яких розмірах, кому, за що)

Київський
район м. Одеси

30-70, 100
(інтернати)

10-15
Інтернати
20-30

Приморський
район м. Одеси

7

5-20

м. БілгородДністровський

15(ОС) 100(МБ)

5(ОС)
20 (МБ)

Премії: 50% — переможці конкурсу «Вчитель року», за
МАН, олімпіади тренери, керівник гуртка

м. Ізмаїл

10-20

5-10

НУШ - 20% — вчителям, директорам, заступникам

м. Подільськ

50-100 (ОС),
25(МБ)

5(ОС)
10 — (МБ)

Переможці «Вчитель року»:
І м. –100%, ІІ м. – 75%, ІІІм. – 50%; учасники – 25% від
ставки «спеціаліста» протягом року.
Одноразова премія: І – 500 грн., ІІ – 400 грн.,
ІІІ — 300 грн., учасникам — 200 грн.

м. Теплодар

50 -100

20

м. Чорноморськ

100

5-30 (НУШ)

Надбавки: за звання «старший вчитель» – 10%; «вчительметодист» – 25%; НУШ – 30%
премії: за високі досягнення; до ювілейних дат працівників
та закладів освіти; підготовку призерів конкурсів, МАН;
предметних олімпіад;

м. Южне

50-100 (ОС),
100 (МБ)

20

Премії в розмірі посадового окладу за високі досягнення
в праці, у зв’язку з ювілейними датами працівників та закладів освіти

Ананьївський
район

100

10-20 —
(НУШ)

Арцизький
район

100

20-30
(НУШ)

Балтський
район

100

Балтська
міська ОТГ

30 (ОС),
70 (МБ)

Надання працівникам відповідно до постанови КМУ
№ 1298 від 30.08.2002р.
матеріальної допомоги
(розмір у % до окладу,
посади)

Надбавка 50 % — за звання «Кращий педагогічний праців- Інтернати:
ник м. Одеси»
100-обслуговуючий
персонал
—

—

—

—
50-обслуговуючий
персонал
—

премії
(розмір у % до окладу,
посади)

20-керівники ЗЗСО,
ЗДО, ЗПО

100-працівники УОСМС, 100 — бухгалтери,
25-обслуговуючий
50 — педпрацівники,
персонал
директори шкіл
—

—

5

Виділено коштів на
заходи з охорони
праці згідно зі ст.19
Закону України
«Про охорону праці» ( у тис. грн.)

60

20 — (ЗОШ)
12—ЗДО)

—

100 — спеціалісти
«Центр ФСМ»

—

—

1627,6

0

Березівська
міська ОТГ

50

20-(ЗОШ)
10-(ЗДО, ЗПО)

—

100- всі працівники

—

—

3668,4

0

Розмір надбавки
за престижність
праці (у % )

Білгород-Дністров- 100
ський район

20

Біляївський
район

100

20-30 (НУШ)

Біляївська
сільська ОТГ

100

Яськівська
сільська ОТГ

Матеріальне стимулювання працівників, нагороджених
грамотами та іншими відзнаками, переможців конкурсів
професійної майстерності тощо: надбавка за високі
досягнення у праці, премії,
(в яких розмірах, кому, за що)

Премії переможцям конкурсів «Вчитель року», «Педагогічна надія» — 500-700 грн.

премії
(розмір у % до окладу,
посади)

Стан забезпечення
працівників ЗІЗ
(% від потреби)

Березівський
район

Назва району,
міста, об’єднаної
територіальної
громади

Розмір винагороди
за сумлінну працю
відповідно до ст.57
ЗУ «Про освіту»
(у % до ставки з/п)

Витрачено коштів
на покращення
умов праці
(у тис.грн)

Освітянський профспілковий вісник
Надання працівникам відповідно до постанови КМУ
№ 1298 від 30.08.2002р.
матеріальної допомоги
(розмір у % до окладу,
посади)

40 — обслуговуючий
персонал

40-100 – педагогічні
працівники

15

300,0

360,86

—

100 — обслуговуючий
персонал

100 — обслуговуючий
персонал

80

27135,0

562,7

20- 30

—

100 — обслуговуючий
персонал

100- обслуговуючий
персонал

85

5149,44

102,985

100

20-30 (керівники ЗО)

—

100 — обслуговуючий
персонал

100 — обслуговуючий
персонал

80

673,0

13,456

Маяківська
сільська ОТГ

100

20-30 (керівни- Премії педпрацівникам у кінці року в розмірі окладу за
ки ЗО)
особистий внесок у загальні результати роботи

50 — обслуговуючий
персонал

50 — обслуговуючий
персонал

85

0

0

Болградський
район

100(ОС),
50-100 (МБ)

20-30 (ЗЗСО)
5-20 (ЗДО,
ЗПО)

Премії: 100% — по досягненню пенсійного віку,спеціалістам 50-100 – спеціалісти,
до професійних свят, 50%- «Вихователь року», 40-70% — обсл. персонал
«Вчитель року,
50%- Дня вчителя , 50-100% —«Педагогічна надія Болградщини»

50-70 — педагоги,
спеціалісти,
обсл.персонал

80

35691,0

1058,7

Великомихайлівський район

100

20

Премії переможцю районного конкурсу «Учитель року
2018» — 4000 грн, лауреатам — 2000 грн.

7 (100грн.) —
обслуговуючий персонал

—

30

700,0

0

Великомихайлівська селищна ОТГ

100

20

Лауреатам районного конкурсу «Учитель року 2018» по
3000 грн.

7 (100грн.) —
обслуговуючий персонал

—

35

57,0

0

Цебриківська
сільська ОТГ

100

20

—

7 (100грн.) —
обслуговуючий персонал

—

30

20,0

0

Захарівський
район

100

20

—

100 — обслуговуючий
персонал

100 — всі
працівники

—

600,0

0

Затишанська
селищна ОТГ

100

5

Премії 50% — за підсумками року

100 — обслуговуючий
персонал

100 — педагогічні працівники
250 — обсл. персонал

—

5579,0

0

Іванівський район

100

30—ЗЗСО,
20 — ЗДО,
ЗПО

50% — вчителям, що мають переможців обласних олімпіад, 30, 20, 10% — призерів районних олімпіад

200 — всі працівники
ЗЗСО, 100 — всі працівники ЗДО

87

3188,7

0

Знам’янська
сільська ОТГ

100

20-30 (директори)

-

100 – непедагогічні
працівники

100 — педпрацівники
ЗДО, 300 — пед. працівники ЗЗСО

67

552,961

0

Коноплянська
сільська ОТГ

100

20

50% — вчителям, що мають переможців обласних олімпіад

100–непедагогічні
працівники

80 — педагогічні працівники

90

1874,6

0

Ізмаїльський
район

10-100

10-30

-

50 — бібліотекарі

10-200 — пед. працівники, медсестри, бібліотекарі, методисти ЗПО,
бухгалтери, госпгрупа,
обсл.персонал

75

12331,0

1305,0

Кілійський район

65

20-30
(НУШ)

Премії педагогам за підсумками 2017/2018 н.р. по
2500грн.

100 — працівники
ЦБШ, ГЦГО

9-100 — обсл. персонал,
100 — гол. бухг ЦБ,
40-100 — керівники ЗО

—

7773,0

516,2

Кодимський
район

100

5-20 (НУШ)

Премія переможцям конкурсу «Вчитель року»:
І місце —100%, ІІ місце — 80%, ІІІ місце — 50%

45 — бухгалтери

—

5265,0

0

Куяльницька
сільська ОТГ

100(ОС)
-50

5-30—ЗЗСО
Премія переможцю I етапу «Вчитель року-2019» — 2500
20—ЗДО, ЗПО грн., премії вчителям по програмі «Творчий вчитель», які
підготували переможців II етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад – 10000 грн.

100 — бухгалтери
секретарі-друкарки,
інженер-кошторисник,
касир, водій,
50 — бібліотекарі

100 — секретарі,
бухгалтери, інженер –
кошторисник, спеціаліст
ОП, водій, працівники
госпгрупи

—

1875,3

405,0

Лиманський
район

100

20-30

Премії: 200%- вчителі, 100% — бухгалтери, методисти,
обсл. персонал

100 — всі працівники

100 — всі працівники

100

30701,0

90,0

Красносільська
сільська ОТГ

100

20-30

Премії: 200%- вчителі, 100% — бухгалтери, методисти,
обсл. персонал

100 — всі працівники

100 — всі працівники

100

27000,0

0

Любашівський
район

100

20

—

100 — бібліотекарі

100 — обслуговуючий
персонал,працівники
господарчої групи

40

2360,0

0

Миколаївський
район

50-100 (МБ)

20

—

10 — вихователі дошкіль- 30
них підрозділів НВК

6554,0

0

Овідіопольський
район

30-100

20-30 (НУШ)

40-100 — обслуговуючий 80
персонал

30330,0

0

Окнянський
район

50

20

20

5581,5

450,6

Ренійський
район

40-100

20

Переможцю конкурсу «Вчитель року» у розмірі одного
окладу, керівникам МО, за підготовку дітей до олімпіад,
директорам шкіл.

—

100

2073,7

0

Роздільнянський
район

100

5-20-30

100 % — до ювілейних дат педагогічним працівникам та
техпрацівникам

80 – обслуговуючий персонал, 100-спеціалісти

—

1367,0

0

Савранський
район

20(МБ)
100(ОС)

20-30

20 — вихователі НВК
40 — виховатлі ЗДО
50 — вчителі
50-60 — працівники БТШ

100 — бухгалтери,
17-20 — обслуговуючий
персонал

50-100 — педпрацівники
20-50 — бухгалтери
45-100 — працівники
ДЮСШ

40

6774,9

0

Саратський
район

100

20

Премії: 100% — за підсумками року всім працівникам;
переможцям та учасникам конкурсу «Учитель року-2019»
(5000 – 3000 грн.), учителям за переможців обласних та
Всеукраїнських олімпіад, МАН (3500 грн.),
керівникам РМО,творчих та динамічних груп, керівникам
шкіл педагогічної майстерності (2500 грн.), активним учасникам районних та обласних
методичних заходів, членам журі районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів (1500 грн.).

50 – обслуговуючий
персонал

100 – всі працівники

50

72,7

40,7

Тарутинський
район

20

20

Всі вчителі – 30%, вихователі ДНЗ – 15%, за підготовку
призерів олімпіад, МАН, вчителі конкурсанти «Вчитель
року» – 63 тис. грн.; за звання доплати «Старший вчитель»
– 10%, «Вчитель методист» – 25%. вчителі 1 класів – 30%.

100 — обслуговуючий
персонал

80 — керівники НВК,
15 — вчителі

30

1200,3

720,0

Татарбунарський
район

80

20

Педпрацівникам за участь у конкурсі «Вчитель року-2018»:
І м — 7000 грн. ІІ м- 6000 гри.
ІІІ м- 5000 грн., членам журі – 1000 грн.; учителям за високі досягнення учнів на ЗНО:
«10-12 балів» — 6000-7000 грн.

—

4007,6

158,65

Ширяївський
район

40

20-30 (РМК)

—

997,4

2933,0

Премії на суму 174,7 тис. грн. пед.працівникам, у кого є
переможці районних, обласних, всеукраїнських олімпіад,
конкурсів.
—

—

—

—
100 — обслуговуючий
персонал

100 – спеціалісти, обслу- 100 — педпрацівники;
говуючий персонал
50 — обслуговуючий
персонал

—

100 — обслуговуючий
персонал

100 — пед. працівники,
80 — обслуговуючий
персонал

100 — всі працівники

—

—

6

Освітянський профспілковий вісник
МОНІТОРИНГ

ступеня виконання прийнятих законів, рішень виконавчої влади, положень колективних
договорів та досягнутих результатів у частині захисту трудових, соціально-економічних
прав працівників закладів вищої та професійно-технічної освіти Одеської області в 2018 році

Одеський національний університет
ім. І.І.Мечникова

—

премії, надбавки за високі
досягнення у праці
(посада, в яких розмірах,
загальна сума коштів, за що)

50

Надання працівникам відповідно до постанови
КМУ №1298 від 30.08.2002р.

встановлення надбавки
за виконання особливо важливої (розмірпремії
%, посади,
роботи (посада, в яких розмірах, загальнаусума
коштів)
загальна сума коштів, за що)

20

225 осіб

Надбавки 10-50% —
всі категорії працівників
1073 тис. грн.;

10-50% —
всі категорії працівників
204,3тис.грн.

100 —
наукові співробітники

56 осіб

324,2 тис. грн.

премії 5511,5тис.грн.

за розробку нових курсів,
науково-методичних матеріалів

22,5 тис.грн.

10

131 особа 131особа

—

20-50% — науково-педагогічні
працівники, адмінперсонал
за активну участь у науководослідній роботі, за розробку нових курсів, науковометодичних матеріалів

30% — науково-педагогічні
працівники

20-50% —
всі категорії працівників
за високі досягнення в праці

5- 50% — адмінперсонал;
5-30% — всі категорії працівників

за публікації наукових праць у
виданнях , що включені до наукометричної бази Scopus

безпеки життєдіяльності з усіх джерел фінансування в закладах вищої освіти збільшились
та склали 49210,2 тис.грн. проти 20517,5
тис.грн. у 2017 році, професійно-технічних
закладах — 347,5 тис.грн.
Зменшилась сума коштів до 2098,16
тис.грн. проти 4209,25тис.грн. у 2017 році
на реалізацію заходів з охорони праці в колективних договорах згідно зі ст.19 Закону
України «Про охорону праці».
Не передбачені кошти на заходи з
охорони праці в колективних договорах
Одеського національного університету ім.
І.І.Мечникова та Одеського державного екологічного університету, Міжнародного гуманітарного університету.
Атестація робочих місць за умовами праці проведена лише у 8 закладах вищої освіти.
Відповідно до Закону України «Про
охорону праці», на підставі положень колективних договорів, угод та інших нормативних документів з питань охорони праці
в закладах вищої освіти на основі проведеної атестації робочих місць працівникам
за роботу у важких та шкідливих умовах
праці встановлювали доплати в розмірах
від 4 до 12% посадових окладів та надавали додаткові відпустки від 1 до 7 днів.
Не встановлювали доплати працівникам за
роботу у важких та шкідливих умовах праці в Національному університеті «Одеська
юридична академія», Одеській державній
академії технічного регулювання та якості,
не надавали додаткові відпустки працівникам в Одеському національному політехнічному університеті, Національному університеті «Одеська юридична академія»,
Одеській державній академії технічного регулювання та якості, Одеському та БілгородДністровському педагогічних училищах.
Проведення медичних оглядів безкоштовно забезпечено тільки в 6 закладах
вищої освіти. Працівники Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова,
Одеського національного політехнічного університету, Південноукраїнського національного педагогічного університету, Одеської
державної академії технічного регулювання
та якості, Білгород-Дністровського педагогічного училища проходили медогляд частково
за свої кошти. Не організовано медогляд
працівників Національного університету
«Одеська юридична академія», Міжнародного гуманітарного університету, Одеської
державної академії будівництва та архітектури.
Забезпечення працівників спецодягом,
спецвзуттям, засобами індивідуального захисту складає 100% в 6 із 14 закладів вищої
освіти. Найменший відсоток у Південноукраїнському національному педагогічному університеті – 35%.
Нещасних випадків на виробництві не зареєстровано.
Завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників В.В. Подгорець

—

матеріальної
допомоги,
в т.ч. на оздоровлення
(розмір у %, , посади,
загальна сума коштів)
—

100 —
обслуговуючий,
допоміжний персонал

9 оcіб згідно із заявами
15,8 тис.грн.

Витрачено коштів на покращення умов праці:поточні,
капітальні ремонти (у тис. грн.)

Матеріальне стимулювання працівників, нагороджених
грамотами та іншими відзнаками, викладачів, студенти яких
стали переможцями олімпіад, конкурсів, турнірів тощо

за активну навчально-виховну,
наукову роботу, створення позитивного іміджу університету
Одеський національний політехнічний
університет

ним працівникам, в тому числі навчальнодопоміжному, обслуговуючому персоналу —
в розмірі від 20 до 100%.
Преміювання всіх категорій працівників здійснювали в закладах вищої та
професійно-технічної освіти в розмірі від 5
до 100% посадового окладу. У найбільших
розмірах, 100-200% посадового окладу,
всім категоріям виплатили в Одеському національному економічному університеті,
Одеському педагогічному училищі, БілгородДністровському педагогічному училищі;
в Одеському національному університеті
ім. І.І.Мечникова 100% — лише науковим
працівникам. Найменшу премію одержали в Одеському професійному ліцеї сфери послуг ПНПУ ім. К.Д.Ушинського – 7%,
в Одеському національному політехнічному
університеті її не надавали зовсім.
Протягом 2018 року 968 працівників
отримали матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань згідно із
заявами (у 2017р. — 614) на загальну суму
1854,28 тис.грн. Найвищий середній розмір
цієї допомоги в Південноукраїнському національному педагогічному університеті — 3000
грн., Одеському національному економічному університеті — 2944 грн.; найменший – в
Одеському державному екологічному університеті — 1250 грн., в Одеському національному політехнічному університеті матеріальну допомогу не надавали.
У 2018 році право на підвищення
кваліфікації реалізували 1011 науковопедагогічних, педагогічних працівників, що
складає 19,6% (у 2017 році 18,4%) від загальної чисельності цих працівників. Проходили підвищення кваліфікації та стажування
в інститутах післядипломної освіти при закладах вищої освіти м. Одеси без відриву від
виробництва. Працівникам, які навчались за
межами Одеси та за кордоном, компенсували всі витрати, так в Одеському національному університеті ім І.І. Мечникова ці витрати
склали 1072,1 тис. грн. Працівники Одеської
державної академії будівництва та архітектури проходили стажування за свій рахунок.
Грошову допомогу при виході на пенсію отримали в Одеському національному
університеті ім. І.І. Мечникова 1 працівник
у розмірі посадового окладу, БілгородДністровському педагогічному училищі 1 — в
розмірі посадового окладу та 1 – в розмірі
10 посадових окладів. В Одеському державному екологічному університеті 4 працівникам виплатили по 3 посадових оклади.
Кількість працівників, які мають право на
отримання житла, станом на 1 січня 2019
року склала 401 особу, в тому числі 31 молодий спеціаліст. Отримали житло 3 працівники в Національному університеті «Одеська
юридична академія». У гуртожитках закладів
вищої освіти проживає 481 працівник.
Проведений аналіз даних моніторингу
в 2018 році з питань охорони праці свідчить, що витрати на покращення санітарнопобутових і безпечних умов праці і навчання,

Стан забезпечення працівників засобами індивідуального
захисту (у % від потреби)

100 відсотків посадового окладу в Одеському національному економічному університеті, Одеському педагогічному училищі,
Березівському вищому професійному училищі ОНПУ. В інших закладах вищої освіти
в розмірі від 5 до 50 відсотків — науковопедагогічним, науковим та інженернотехнічним працівникам, кваліфікованим спеціалістам, провідним інженерам тощо.
Надбавки за виконання особливо важливої роботи в розмірі від 5 до 50 відсотків
встановлювали в більшості закладів вищої
освіти науково-педагогічним, науковим працівникам, деканам, інженерно-технічним
працівникам за розробку нових курсів,
науково-методичних матеріалів, впровадження сучасних форм та методів навчання,
підготовку до акредитації закладу, за високі творчі і виробничі досягнення в праці. В
Одеському національному політехнічному
університеті встановлювали надбавку в розмірі 30% за публікації наукових праць у виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази Scopus.
Надбавки за складність і напруженість
у роботі в розмірі від 5 до 50 відсотків встановлювали методистам, завідувачам лабораторій, завідувачам структурних підрозділів, бухгалтерам, економістам, інженерам,
інспекторам відділів кадрів, навчальнодопоміжному персоналу, іншим працівникам майже в усіх закладах вищої освіти. У
Національному університеті «Одеська юридична академія» отримували цю надбавку
всі працівники академії в розмірі 50 відсотків
посадового окладу. Не виплачували надбавку працівникам Білгород-Дністровського
педагогічного училища, Одеського вищого
професійного училища автомобільного транспорту, Одеського професійного ліцею технологій та дизайну.
У 2018 році надбавку за престижність
праці в максимальному розмірі 20% посадового окладу педагогічним працівникам
виплачували в 11 закладах вищої освіти. В
Одеському професійному ліцеї технологій та
дизайну та Одеському вищому професійному училищі автомобільного транспорту цю
надбавку виплачували в розмірі 30% посадового окладу за рахунок освітньої субвенції,
Одеському професійному ліцеї сфери послуг
ПНПУ ім. К.Д.Ушинського — 13%, Одеському
національному політехнічному університеті
та Березівському вищому професійному училищі ОНПУ – по 10%, Одеській національній
академії харчових технологій -5%. Не встановлювали надбавку за престижність праці в
Міжнародному гуманітарному університеті.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298
матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, виплачували в розмірі посадового
окладу всім працівникам в Одеській державній академії технічного регулювання та
якості, Одеському педагогічному училищі,
Одеському професійному ліцеї технологій
та дизайну. В інших закладах непедагогіч-

Надання матеріальної допомоги для вирішення соціальнопобутових питань відповідно
до ст..61 ЗУ «Про освіту»,
(кількість осіб, загальна
сума коштів)

Розмір надбавки за престижність праці педпрацівникам
( у % до окладу, кількість осіб)

Назва
закладу освіти

Винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам
(у % до окладу, кількість осіб)

З метою забезпечення соціальноекономічного захисту працівників закладів вищої та професійно-технічної освіти Одеської
області обком Профспілки, профспілкові комітети первинних профспілкових організацій
протягом 2018 року проводили моніторинг
щодо виконання прийнятих рішень виконавчої
влади, положень колективних договорів.
Проаналізовано стан дотримання чинного законодавства, положень колективних
договорів, Галузевої та обласної угод у 14
закладах вищої та 4 професійно-технічної
освіти. Кількість працівників, охоплених колдоговірним регулюванням трудових відносин
– 14429, що складає 100 відсотків від їх загальної кількості.
Не приведені у відповідність до положень Галузевої угоди на 2016-2020 роки та
не внесені доповнення і зміни до колективних договорів Національного університету
«Одеська юридична академія», Південноукраїнського національного педагогічного
університету.
Аналізуючи стан виконання чинного
законодавства та колективних договорів
у частині захисту трудових, соціальноекономічних прав працівників, слід відзначити, що окремі показники погіршились через
недостатнє фінансування із спецфонду закладів вищої освіти.
Фактичні обсяги фінансування не забезпечували потреби надання державних
соціальних гарантій і пільг педагогічним та
науково-педагогічним працівникам у розмірах, гарантованих чинним законодавством,
тому зменшені розміри доплат, надбавок та
інших виплат або вони повністю скасовані. У
більшості закладів ці виплати отримують від
10 до 17,5% працівників від загальної чисельності працюючих.
Протягом року заробітну плату виплачували вчасно, два рази на місяць, у терміни,
передбачені колективними договорами.
Заробітну плату і допомогу на оздоровлення педагогічним та науково-педагогічним
працівникам за весь період відпустки виплачували одноразово, за 3 дні до її початку, в
усіх закладах вищої та професійно-технічної
освіти, крім Білгород-Дністровського педагогічного училища (помісячно).
Стимулюючі виплати працівникам за
творчі досягнення в праці, науково-дослідну
роботу, раціональну й ефективну організацію навчально-виховного процесу, розробку нових курсів, науково-методичних
матеріалів, створення позитивного іміджу закладів освіти, до ювілеїв здійснювали в усіх
закладах, крім Ізмаїльського державного гуманітарного університету, ВНКЗ «БілгородДністровське педагогічне училище», Одеського професійного ліцею сфери послуг ПНПУ
ім. К.Д.Ушинського, Одеського професійного
ліцею технологій та дизайну та Одеського
вищого професійного училища автомобільного транспорту.
Надбавки за високі досягнення в праці
встановлювали працівникам у розмірі 50-

100

307,7

80

3558,0

7

премії, надбавки за високі
досягнення у праці
(посада, в яких розмірах,
загальна сума коштів, за що)

Надання працівникам відповідно до постанови
КМУ №1298 від 30.08.2002р.

встановлення надбавки
за виконання особливо важливої (розмірпремії
%, посади,
роботи (посада, в яких розмірах, загальнаусума
коштів)
загальна сума коштів, за що)

Національний
університет
«Одеська юридична
академія»

100

20

96 осіб

25% — професор, доктор наук

272
особи

272
особи

230,4 тис.грн.

за творчі досягнення в праці,
підготовку переможців конкурсів, олімпіад, нагородження
медалями, подарунками

ДЗ «Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет
ім.К.Д.Ушинського»

100

20

55 осіб

19 осіб

8 осіб

165,0 тис. грн.

5-50% — проректори, декани,
завідувачі кафедр, відділів,
головний бухгалтер, фахівці,
ювіляри
за високі досягнення у праці,
підготовку переможців
конкурсів, олімпіад

Одеський
національний
економічний
університет

100

20

38 осіб

5осіб

17 осіб

111,9
тис.грн.

Одеський
державний
екологічний
університет

10-50

20

18 осіб

15-30% — директор інституту, 15-30% — науково-педагогічні
доценти, декани, старші випрацівники
кладачі, водії

10-100 —
всі категорії працівників

18осіб

18 осіб

22,8 тис.грн.

за творчі досягнення, створення позитивного іміджу
університету

964,1 тис.грн.

Ізмаїльський
державний
гуманітарний
університет

100

20

11осіб

11 осіб

Одеська
національна
академія харчових
технологій

20-100

5

326 осіб

Одеська
державна академія
будівництва та архітектури

—

Одеська
20
державна академія
технічного
регулювання та якості 73 особи
Міжнародний
гуманітарний
університет
Одеське
педагогічне училище

Балтське педагогічне
училище

50% —
всі працівники

100 - всі категорії
працівників

68887,0 тис.грн

270,0тис.грн.

20-50% — начальники відділів,
юрисконсульт,
водій

5-50 —
всі категорії працівників

100 — бібліотекарі,
педагогічні працівники, викладачі

5 осіб

269 осіб
170,6 тис. грн.

225 осіб
2454,4 тис. грн.

100-200 —
всі категорії
працівників

100 —
всі категорії працівників

50-100% — ректор, проректо- 5-50%- ректор, декани
ри, декани, наукові працівники, викладачі

за впровадження сучасних форм 7272,3тис.грн
і методів навчання

за високі досягнення в роботі,
підготовку ЗВО до акредитації

—

—

240 осіб

5 — 50% — кваліфіковані спеціалісти, керівники підрозділів,
декани, провідні фахівці, методисти, бухгалтери, старший
інспектор кадрів,

5 — 50% —
кваліфіковані спеціалісти, керівники підрозділів, декани, провідні фахівці, бухгалтери, старший
інспектор кадрів, методисти

326 осіб

346,0 тис.грн.

за активну участь у науководослідній роботі, за розробку нових курсів, науковометодичних матеріалів

за розробку нових курсів,
науково-методичних матеріалів

20

106 осіб

—

9 осіб

223,4 тис.грн.

50% — професор, доцент,
старший лаборант, за звання
«Почесний ветеран ОДАБА»,
за творчі досягнення

20

113 осіб

5-50% — бухгалтери, працівники до ювілейних дат,

73 особи

289,2 тис.грн.

за високі досягнення в праці
341 особа

10% — начальник режимносекретного відділу
5 осіб

—

—

20% — викладачі,
за високі досягнення в праці

10% — адмінперсонал

—

50% — спеціалісти,
адміністративно-педагогічний
персонал;
50% —100% — бухгалтери,
завідувачі відділень, завідувач
з НВП, методисти, старший
інспектор кадрів, завідувач
господарством, секретарі,
за високі досягнення в праці

—

10 —50% — викладачі,
завідувачі кабінетів, лабораторій, гуртожитків, бібліотекарі, бухгалтери, лаборанти,
сантехнік, двірник, прибиральники службових приміщень

10-50% — заступники директора, завідувачі відділів, структурних підрозділів

—

—

—

100

20

43 особи

43 особи

50-100

20

77 осіб

63 особи

63 особи

144,4 тис.грн.

за високі досягнення в праці

матеріальної
допомоги,
в т.ч. на оздоровлення
(розмір у %, , посади,
загальна сума коштів)

50% — бібліотекарі;

31135,2

35

5657,7

100

1590,4

80

1460,9

100

348,9

1375,0 тис. грн.
10 —
всі категорії працівників

10-30 — науково100 – бібліотекарі,
педагогічні працівники, адмінперсонал
адміністративний,
допоміжний, обслуговуючий персонал
282,2 тис. грн.
117,6 тис.грн.
40 —100 —
науково-педагогічні
працівники, інженери,
техніки, інспектори,
керівники структурних
підрозділів, викладачі
технікумів

40 —100 —
80
інженери, техніки,
керівники структурних
підрозділів, викладачі
технікумів, секретардрукарка

50 —100 —
всі категорії працівників
1872,6 тис.грн.

20 —100 —
всі категорії працівників

100

2126,2

50 —
всі працівники

100 всі працівники

40

294,7

15 —100 —
всі категорії працівників

50-допоміжний,
обслуговуючий персонал
1,5 тис.грн.

100 —200 —
всі працівники

100 —
всі
працівники

100

—

50-100 —
всі категорії працівників

20-100 —
всі працівники

100

236,4

305,20тис.грн.

53 особи
148,9тис.грн.

20% — водії
за високі творчі і виробничі досягнення у праці

—

Витрачено коштів на покращення умов праці:поточні,
капітальні ремонти (у тис. грн.)

Матеріальне стимулювання працівників, нагороджених
грамотами та іншими відзнаками, викладачів, студенти яких
стали переможцями олімпіад, конкурсів, турнірів тощо

Стан забезпечення працівників засобами індивідуального
захисту (у % від потреби)

Надання матеріальної допомоги для вирішення соціальнопобутових питань відповідно
до ст..61 ЗУ «Про освіту»,
(кількість осіб, загальна
сума коштів)

Розмір надбавки за престижність праці педпрацівникам
( у % до окладу, кількість осіб)

Винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам
(у % до окладу, кількість осіб)

Назва
закладу освіти

Освітянський профспілковий вісник

2104,0

195 осіб

—

—

23 особи
БілгородДністровське
педагогічне училище
Березівське
вище професійне
училище ОНПУ

—

20

—

—

—

130 осіб
10

31 особа

122
особи

122
особи

103,0
тис.грн.

15 — 30

ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери
послуг ПНПУ
ім. К.Д.Ушинського»

13

ДНЗ «Одеське вище
професійне училище
автомобільного
транспорту»

10 — 30

100%- керівники, заступники,
спеціалісти, технічний, обслуговуючий персонал,

50% — спеціалісти, технічний,
обслуговуючий персонал

390,1

50 —100 —
всі категорії
працівників

100 —
всі категорії
працівників

159,5

-

за раціональну й ефективну
організацію навчальновиховного процесу, високу
результативність у роботі
—

—

50 —
всі працівники

100 —
всі працівники

—

—

7—
всі категорії
працівників

100 —
педагогічні працівники

60,0

—

—

50 —
всі категорії
працівників

100 —
100
педагогічні працівники

128,0

49 осіб

60 осіб

56 осіб

100 викладачі,
бібліотекарі, медична
сестра, адмінперсонал
224,7тис.грн.

1338,7 тис.грн.

100

ДПТНЗ «Одеський
професійний ліцей
технологій
та дизайну»

100 — викладачі, спеціалісти, робітники

—

—

Освітянський
профспілковий вісник
вісник
Освітянський профспілковий

48

Незабутня
подорож-екскурсія
Вітаємо
з особистими
ювілеями

Ми були здивовані фактами особистого і громадського життя Михайла
Толстого, наскільки різносторонньою людиною він був: 22 роки обіймав посаду попечителя міської публічної бібліотеки, добудував картинну галерею,
10 років був першим директором Одеського оперного театру, побудував
першу станцію швидкої допомоги в Одесі, великий колекціонер живопису,
меценат (профінансував будівництво оперного театру, наукової бібліотеки
і станції швидкої допомоги).
Сьогодні — це центр життя Одеської обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України, місце зустрічей з цікавими людьми, місце
де проходять наукові конференції, захисти наукових робіт, вечори поезії,
концерти.
У Будинку вчених нас із радісною посмішкою зустріла Ніна Олександрівна Дубовик – голова Одеської обласної організації Профспілки.
Проста в спілкуванні, інтелігентна, бадьора, розумна, гарний співрозмовник, вона супроводжувала нас протягом усієї екскурсії.
Під час невеликих пауз цікавилася життям нашої профорганізації і відповідала на запитання. Ніна Олександрівна є однією з тих людей, які піклувалися
і піклуються про функціонування Будинку вчених. Саме її зусилля, увага, переживання, повсякденна клопітка робота дають можливість спілчанам та просто
громадянам України доторкнутися до історичних цінностей нашого міста.
Екскурсія підійшла до кінця, а йти не хотілося. Тим більше, що нас уже
чекали артисти в концертному залі, а саме: Юліана Панченко – лауреат
Голова Кодимської
районної
Голова
Миколаївської
міжнародних
конкурсів, Олексій
Фатєєв
– студент музичноїрайонної
академії, лауреат міжнародних
конкурсіворганізації
і Воюцька Євгенія
– концертмейстер.
Звучали
організації Профспілки
працівПрофспілки
праціварії із опер, які викликали естетичну насолоду в усіх присутніх.
ників освіти і науки
України
ників
освіти
і
науки
України
Щиро дякуємо голові Одеської обласної організації Профспілки Дубовик Н.О., директору Будинку вчених Жековій С.Д. та екскурсоводу РоговДяченко
Щербина
ській Л.І за проведену екскурсію й можливість відвідати це історичне місце.

Тривалий час педагогічний колектив Великодолинського НВК «ЗОШ
І-ІІІ ст.-гімназія» був проникнений ідеєю відвідування Будинку вчених, який
знаходиться в історичному центрі Одеси, на Сабанеєвому мосту. Ця міська
садиба в стилі класицизму була побудована в 1832 році камер-юнкером
Н.А Хорватом за проектом відомого італійського архітектора Торічеллі.
І от, нарешті, здійснилась наша мрія. Біля Будинку вчених нас зустріла
його директор Жекова Світлана Дмитрівна, тепло привітала і представила екскурсовода Людмилу Ігорівну. Послідовна, змістовна, цікава розповідь, насичена фактами з життя останнього власника міської садиби графа
М.М.Толстого, викликала у відвідувачів інтерес, захоплення, почуття причетності до історії рідного краю.
Будинок вчених вражає. Це не просто будинок – це музей: Біла зала,
Шовкова вітальня, Мармурова вітальня, Зелена зала, рояль К.М Schroder;
фотографії, стенди, стільці, стеля і підлога – це все сторінки історії.

У серпні цього року святкують особисті ювілеї наші колеги

Голова Болградської районної
організації Профспілки працівників освіти і науки України

Фощан
Юлія Валентинівна

Микола Миколайович Л. М. Талпа, голова
Лариса
Дмитрівна
первинної профспілкової організації

Великодолинського НВК «ЗОШ І-ІІІст.-гімназія»
Овідіопольського району

АФІША
АФІША
БУДИНКУ ВЧЕНИХ
ВЧЕНИХ
БУДИНКУ
БЕРЕЗЕНЬ
СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ

01-14 березня — Виставка живопи-

18
– 06 вересня
– Збірна
вису серпня
члена Спілки
художників
України
ставка
живопису
артгрупи
«Ніка»
м. Чор-і
Віктора
Потеряйка
«Палітра
образів
номорськ.
До Дня Незалежності
фарб. Мальовнича
Одещина».України
«Україна – рідний край».

02 березня, 14.00 — Клуб усіх муз.

29
серпня, 17:00 – програма
Наукова істориМузично-літературна
«Жінко-краєзнавча
секція «Одесика». До дня
ка — Муза життя».
міста: академік А. Добролюбський «Історія
07-21 міста
березня
— Збірна виставка
рідного
в археології».

живопису студії «Ле де філе до фльор»

30 серпня, 15:00 – Виставка живопису
«Парад квітів».
Олени Куклової. «Барви улюбленого літа».

10серпня,
березня
— Клуб
«Ліра».фотоаль«Доро31
14:00
– Презентація
Нагрудним знаком ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «Заслужений працівник Профспілгой длинною…»
ювілею О. Вертинбому
члена Спілкидо
фотохудожників
Украки працівників освіти і науки України» нагороджена Бондаренко Лілія Павлівна — голова Біляївської
ського.
районної організації Профспілки працівників освіти і науки України.
їни
В’ячеслава Богомоленка. «Пам’ятаю
За період роботи на цій посаді Лілія Павлівна зарекомендувала себе як принциповий, компетентний, ініціОдесу».
12 березня 17.00 — Наукова секція
ативний профспілковий лідер. Користується великим авторитетом як серед членів Профспілки, так і керівництва
книги.
01
вересня, 14:00 – Асоціація ветеранів
відділу освіти та органів місцевого самоврядування, була обрана депутатом районної ради.
1. «Художник і поет»:
Юрій
культпросвітроботи.
Концерт
«ДеньОлеша
народНа високому професійному рівні виконує свої обов’язки щодо захисту соціально-економічних прав працівНа ХІ пленумі обкому Профспілки підбиті
Обком Профспілки уклав договори на причування, проживання, цілодобовий медичний
(до 120-річчя
письменника).
ження
мого міста».
ників освіти Біляївського району та Біляївської ОТГ, розвитку соціального партнерства з адміністраціями відділів
підсумки виконання обласної Програми «Оздодбання путівок та організацію оздоровлення
нагляд, курс лікування відповідно до профілю
2. вересня,
«Талант нічого
вигадує…»
(до
освіти.
02
14:00 –не
Клуб
усіх муз. Муровлення та відпочинок членів Профспілки та
протягом 2019 року членів Профспілки в таких
захворювання.
Лілія Павлівна є ініціатором і організатором районних оздоровчих, культурно-масових та спортивних
85-річчя Михайла
Жванецького)
членів їх сімей» на 2018 рік та затверджена обсанаторіях.
Надаються лікувальні послуги з оздоровзично-літературна
програма
до дня міста
заходів. Протягом багатьох років завдяки її наполегливості первинні профспілкові організації отримують
ласна Програма на 2019 рік .
Санаторій ім. Пирогова (курорт Куяльник)
лення людям, що страждають на жовчнокам’яну
«Музи
вітають одеситів».
13 березня,
15.00 — Науковий семіна ці цілі кошти відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності.
Найкращих показників щодо організації
– вартість путівки в однокімнатному двомісному
хворобу, захворювання хронічними гастританарвересня,
з політичних
наук
НУ «ОЮА»
«Те08
12:00
– Музична
вітальня.
оздоровлення та відпочинку членів Профспілки та
номері «стандарт» з усіма зручностями з підсеми, дискінезіями жовчних шляхів, хронічними
орія вибору:
голосування».
Концерт
до дняправила
міста «Перлина
у моря».
членів їх сімей у 2018 році досягли: Іллічівська, Ізленням – 7560 грн. У вартість путівки входить
холециститами, хронічними гепатитами, хвомаїльська міські; Біляївська, Любашівська, Роздільпроживання, комплексне лікування, 3-разове
робами оперованого шлунку, обміну речовин
09
15:0012.00
– Клуб «Ліра».
16вересня,
березня,
— Концерт
нянська, Захарівська, Ізмаїльська, Кілійська, Болхарчування.
(цукровий діабет, ожиріння), хронічними пандоІ. Шафір
170-річчя
з дня до
народження
1.
та
С.
Вайенблат
дня пам’яті
градська районні; первинні профспілкові органіЛікування проводиться з допомогою таких
креатитами, колітами і ентеритами; захворюМ.А.Римського-Корсакова
было
Марка
Мар’яновського музична«То
програма
зації Одеської національної академії харчових
мінеральних ресурсів, як сульфідно- мулова
вання серцево-судинної, нервової, дихальної
ласті. рапа
Враховуючи
різновікову
дітей
раннеюкохання
весной…».
«Влада
велика».
технологій, Одеського національного університегрязь,
й мінеральна
вода. категорію
Основна спецісистем, органів руху та опори.
табору –ними
були проведені
профілактичні
ту ім. І.І.Мечникова, Національного університету
алізація
це захворювання
органів
кровообігу,
Санаторій ім. Горького — вартість путівки
22Музична
березня,
17.00
— Наукова
2.
програма
до дня міста
Д. Іспенбесіди і: руху,
«Безпечна
поведінка
під час
літ«Одеська юридична академія», Одеського націопори
жіночих
статевихдітей
органів,
нервов корпусі «Бриз» у двомісних номерах типу
астрономічна
кова
«Одеськийсекція.
шансон: вірші та пісні».
ніх
канікул»,
«Безпека
дорожнього
руху»,
«Відонального економічного університету, Одеського
вої системи, псоріазу та інших захворювань.
«стандарт» з телевізором, холодильником на
1. День
весняного
рівнодення.
повідальність
за порушення
закону»
11
вересня,
17:00 –
Наукова секція книнаціонального політехнічного університету.
Санаторійпідлітків
«Авангард»
— вартість путівки
в
поверсі — 8400 грн. У вартість путівки входить
тощо. Молодшим
дітям пощастило
адже
2. Підсумки
Досягнення
сучасної
космолоНайбільше коштів на оздоровлення та відкорпусі
№4 у двомісних
номерах збільше,
усіма зручпроживання, комплексне лікування, 3-разове
ги.
книжкового
фестивалю
«Зеїм дозволили
ознайомитись
зі службовим авто.
гії. До
115-річчя з дня народження
починок працівників та членів їх сімей виділено
ностями
— 6840
грн.
харчування.
лена
хвиля».
Із захопленням
діти брали
у спорГ.А.Гамова.
з профспілкових бюджетів: міськими організаціяСанаторій
«Авангард»
— цеучасть
унікальна
раСанаторій ім. Горького — це єдиний мор12 вересня, 17:00 – Виставка Марини
тивних мінеральна
заходах табору,
які проводились
на
ми Іллічівською, Ізмаїльською; районними: Овідідонова
вода, власного
родовища,
ський курорт в Україні, який має власні сква22 березня
– 5 квітня
— Виставка
станції
«Україна
спортивна».
Фінальним захоМилової.
«Оксамитовий
сезон».
опольською, Біляївською, Болградською, Арцизьодна
з кращих
в Україні
.
жини мінеральної води малої і середньої мінехудожніх та декоративно-прикладних
дом Медичний
був фестиваль
«Олімпійські
веселі
старти» з
кою, Красноокнянською, Захарівською, Лиманпрофіль:
лікування
захворювань
ралізації для людей з пониженою нормальною і
нагоди Дня
Конституції
та масові
рамвитворів Альони Журинової «Часткові
ською та Київською; первинними профспілковиорганів
кровообігу,
дихання,
опоризаходи
і руху,в жінопідвищеною кислотністю.
ках статевих
«Олімпійське
літо»
між таборами
міста,сисорми організаціями Національного університету
чих
органів,
нервової,
ендокринної
Медичний профіль : лікування захворювань
підсумки».
ганізатором
якихтравлення,
був Одеський
обласний
центр
«Одеська юридична академія», Одеської націотем,
шкіри, зору,
сечостатевої
системи.
органів кровообігу, дихання, опори і руху, жі24 березня,
13.00
— Асоціація
вепроявити
свої здібності,
таланти,
відчути впевнефізичного
здоров’я
населення
«Спорт
для всіх».
нальної академії харчових технологій, ОдеськоСанаторій
«Червона
калина»
— вартість
пуночих статевих органів, нервової, порушення
ність
у своїхкультпросвітроботи.
силах завдяки підтримці
виховатетеранів
«ГумориНеперевершена
гра з волейболу
міжз таборами
го національного університету ім. І.І.Мечникова,
тівки
в номері «стандарт
двомісний
виглядом
обміну речовин і ендокринної системи, зору,
лівна
і друзів».
завершилась
перемогою
самеТУ,нашої
– фестиваль жартів і гарного наОдеського національного політехнічного універна
озеро» (сучасні
зручності,
душ) команди
— 7680
травлення.
А для керівництва та працівників дитячого
– ДЗОВ
«Знамя».
Хвилю
емоцій5-разове
отрималихарвся
ситету, Південноукраїнського національного пегрн.
У вартість
путівки
включено
Пансіонат «Пролісок» м. Трускавець – варстрою».
закладу найбільша нагорода – це відгуки батькоманда та
вболівальники.
Увесь табірмедичний
урочисто
дагогічного університету, Одеського національчування,
проживання,
цілодобовий
тість путівки в номері типу «економ» ( санвузол
березня,
11.30 —вНауковий
секів 27
та дітей
про відпочинок,
яких вони щиро
ного економічного університету.
нагляд,
базові
лікувальні процедури та консульна поверсі) складає 4200 грн., типу «стандарт»
зустрічав
переможців.
діляться
враженнями
наш табір.
мінарсвоїми
політичних
наукпро
ТІІМО.
«КласНа виконання обласної Програми «Оздотація Традиційно
лікаря за профілем
захворювання,
ванни
(ки,
санвузол
у номері)
— 6360 грн.
У вартістьбула
пунаш табір
приймав бігунів
із
а ввечері
для найстарших
вихованців
ровлення
та відпочинок
Профспілки
(одна
за призначенням
лікаря).
тівки
входить проживання,
3-разоведохарчуванрізнихпроцедура
регіонів України,
Прибалтики,
Білорусії,
терний підхід у гуманітарній діяльності
У дитячому
закладі членів
оздоровлення
та
організована
вечірня прогулянка
моря, де
«Безмерная вам благодарность за всё!
та
членів їх сімей»
на 2019
рік заплановано
Надаються
з лікування
серцевоня,
консультація
лікаря, на
сенглентно
киснева
Польщі,
які біглипослуги
з факелом
миру та гармонії
із
відпочинку
«Знамя»
Одеської
обласної
дівчата
змогли пустити
воду свої —
вінки
з поООН».
Лагерей много, во многих были и знаем не
1500,0
тис. грн.:
судинної,
нервової,
дихальної
систем,таорганів
пінка,
дарсонваль, масажне крісло (спина),
Вашингтона.
Ми зустрічали
їх з хлібом
сіллю,
організації
Профспілки працівників освібажаннями.
27 березня,
— Концертно
солістна оздоровлення
дітей у ДЗОВ
«Знамя»
руху
та опори,
шлунково-кишкового
Є
масаж
стоп (5«Україна
процедур),
лазер/магніт (5Зпропонаслышке,
есть 14.00
с чем сравнивать,
такого
українськими
піснями.
Ця зустріч сталатракту.
незабутти і—
науки
України протягом
3 змін
оздоСтанція
інтелектуальна».
вета
районних
таборах
— членів
650,0 тис.
грн.;
свої
цілющі джерела
мінеральної
води:народів
йодоцедур).
ки Одеського
театру
та балету,
лагеря
как «Знамя»,
такойопери
атмосферы
любви и
нім костюмованим
святом.
Звучали пісні
ровлено
552
дитини
Профспілки.
ликим задоволенням діти відвідали «Музей
—
на санаторно-курортне
лікування
в санабромна
вода світу,
та хлоридно-натрієва.
В пансіонаті
працює масажний
кабінет,
тепла,
нет нигде.артистки
Мы любимУкраїни
вас! Храни
васРеБог!
заслуженої
Віри
усіх народів
у фантастичних костюмах з
Всього
на підготовку табору
«Знамя»
до
цікавої
науки», «Катакомби»,
меморіал
«411
торіях
— 800,0
тис. грн.
Для відвідування
процедури
лікувальнофізіотерапевтичний
кабінет та зона
Wi-Fi. На
Спасибо
натхненням
діти виконували
національні
танці.
оздоровчого
сезону
обком Профспілки виділив
венко.огромное! Всю жизнь будем вспомиБатареї». Дуже захоплюючою
була прогуляні раніше,
за рахунок коштів обласного
плавального
довідка
від лібазі
лікувальних
центрів час.
санаторію
нать чудесные мгновенья».
Дуже цікаво басейну
пройшлонеобхідна
знайомство
з культурою
980Як
000
грн.
ка на
катері у вечірній
Діти не«Шахтар»,
лише ми27
березня,
17.00 —Одеська
Наукова націоістокомітету
Профспілки
%подарувати
вартості путікаря
терміном
не більше
1 місяця.
центральної
курортної поліклініки
Сім'я
Прилєпових,
народів
Середньої
Азії, яку
представили студенГоловне
в роботі оплата
з дітьми40
– це
їм
лувалися краєвидами
узбережжя,№1,
а йбальнезнайовок
тривалістю
12 календарних
днів;кожної
за рахунок
«Моршинський»
— вартість
озокеритолікарні
проводиться
додаткове
рико-краєзнавча
секція технологій.
«Одесика».
нальна
академія харчових
ти –Санаторій
іноземці ПНПУ
ім. К.Д. Ушинського.
радість
творчості,
розкрити талант
дитимилися з історією №1
Одеси
та видатними
діячами
коштів
територіальних
організацій
Профспілки,
путівки
в «стандарт
покращений»
платне
шлунково-кишкового тракту,
«100 років тому… Одеса в 1919
Неймовірні
емоціїдвомісний
діти отримали,
відвідавни, організувати
всю діяльність
загонів
так, щоб
рідноголікування
краю.
первинних
(сучасні
зручності,
ТУ, санвузол, душ) — 9600
сечостатевої
системи,
обміну
речовинкрім
(цукро«Огромное спасибо за радость, которую вы
ши лазер-клуб
та боулінг.
кожен деньпрофспілкових
був святом. організацій та власних
році».
На станції
«Україна
мистецька»,
конкоштів
членів Профспілки
— 60%ввартості
путівок.
грн. Станція
У вартість
путівкиспівоча».
включеноВсім
3-разове
харвий
діабет,ожиріння),
жовчнокам’яної
хвороби.
подарили нашим детям, за праздник, который
«Україна
запам’ятаВиховна
робота в таборі
цьому році
букурсів
малюнків, плакатів,
артмайстерень,
неорганизовывали ежедневно, за их улыбки!»
лось свято «Ой на Івана, ой на Купала». Діти
дувалась як гра-мандрівка. Кожен день – це
забутнім святом для дітей став похід до театру
Олійник В.А., Контониста О.В. с. Вевиконували обрядові пісні, знайомилися зі
станція, де діти були активними учасниками
музичної комедії на найкращі вистави, Одесьликий Дальник.
звичаями та традиціями цього свята, плели віннезабутніх екскурсій, походів, конкурсів,
кого державного цирку на програму «Цирк на
спартакіади, розважальних програм, квестів,
льоду».
«Лагерь замечательный! Мой сын сказал,
зустрічей.
Під кінець
зміни в дитячому
закладіспартакіади
підбиЗ метою пропаганди здорового способу життя,
активізації
В рамках
проводитимуться змагання з 4 видів спорту: на
что
онволейбол
стал вторым
домом.
Мы должны
беречь
Найяскравішою станцією була станція
ваються
підсумкивибір
гри –міні-футбол
мандрівки.(чоловіки)
На
або
( жінки
та чоловіки),
настільний
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи
середзагальні
працівників
этот лагерь».
«Україна талановита». Неперевершені врацеремонії
закриття зміни теніс,
демонструються
відешахи.
закладів освіти Одеської області Одеський обласний
комітет Профспілки
Подгорець
Т. В.,
Одеський
національження отримали глядачі фінального концерту
оролики,освіти
кліпи,і науки
презентації, фільми
відспартакіади
кожноПідсумки
проводяться
окремо:
серед
територіальних
коміпрацівників освіти і науки України спільно з Департаментом
ний політехнічний
університет.
«Таланти нашого табору»: нам поталанило пого загону.
Підвідділенбурхливі оплески
більшість дітей
тетів Профспілки
та серед первинних
профспілкових
організацій закладів
Одеської обласної державної адміністрації та Одеським
обласним
чути й побачити віртуозне виконання творів на
грамоти,
дипломи,
подяки
за успішну
вищої
та професійно-технічної
освіти.
ня (філією) Комітету з фізичного виховання та спортуотримали
Міністерства
освіти
і
В усіх
багаточисельних відгуках
скрипці, саксофоні, багато учасників вразили
Команди,
посіли І-ІІІ місця
в загальнокомандному
заліку, головна
нагородосягнуті результати
протягомякізміни.
науки України в червні 2019 року буде проводити ІХдіяльність
обласну іспартакіаду
думка одна
– яктаздорово
було в таборі, він став
ступенів
кубками.
нас виконанням сучасних пісень та запальними
На запитання:
«Чомуджуються
і в цьому дипломами
році ви зно-відповідних
серед працівників освіти – членів Одеської обласної організації
працівників
дітей
другою домівкою,
це – дійсно
остріякі посіли І-ІІІдля
місця
в командних
видах спорту,
нагороджутанцями.
ву приїхали в наш табір?» Як Команди,
правило відповідь
освіти і науки України.
ються
кубками
та дипломами
відповідних
ступенів.
вець
дитячого щастя.
На станції «Україна правова» дуже ціка«Більш за все
захоплює
атмосфеТрадиційно обласна спартакіада відбудеться на однозначна:
базі Центру оздоровУчасники,зустріч
які посіли
во була побудована зустріч з представниками
ра взаєморозуміння
з І-ІІІ місця в особистому заліку, нагороджуються дилення студентської молоді «Чайка» Одеського національного
політехнічно-з вихователями,
пломами,
медалями
та грошовимиГалина
преміями.
Мізіна, директор ДЗОВ «Знамя».
Управління патрульної поліції в Одеській обвірними друзями, можливість
у повному
обсязі
го університету.
Запрошуємо всіх спілчан взяти участь у ІХ обласній спартакіаді.
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