
  ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  
ПРОФСПІЛКИ 
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М І С Ь К И Й    К О М І Т Е Т 
 

3 ПЛЕНУМ 
 

    27.08.2015р. 
        

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 
 

 1. Про соціальний захист членів міської організації 
профспілки працівників освіти і науки України в умовах 
реформування місцевого самоврядування. 
 Доповідають:  

- Костенко Л.Д., начальник управління Кіровоградської 
міської ради; 

- Дзюба Н.Є., голова Кіровоградського міськкому 
профспілки працівників освіти і науки України.  
 2.   Про роботу міськкому профспілки, президії міськкому 
профспілки та апарату міськкому профспілки за 6 місяців 2015 
року. 
 Доповідає:   Максимець І.І., заступник голови міськкому 
профспілки  
 3.   Про виконання бюджету міськкому профспілки за 6 
місяців 2015 року. 
 Доповідає:   Кравченко С.Л., бухгалтер міськкому 
профспілки. 
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  проект 
 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  
ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
 

М І С Ь К И Й    К О М І Т Е Т 
 

ПЛЕНУМ 
 

ПОСТАНОВА 
 

    27.08.2015р.                                                                     П-3-1 
м.Кіровоград 

 
"Про соціальний захист членів міської  
  організації профспілки працівників освіти 
  і науки України в умовах реформування 
  місцевого самоврядування" 

  
          Заслухавши та обговоривши інформацію начальника 
управління освіти Кіровоградської міської ради Костенко Л.Д. та 
голови Кіровоградського міського комітету профспілки працівників 
освіти і науки України Дзюби Н.Є. пленум міськкому профспілки 
працівників освіти і науки України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 1. Звіти про роботу управління освіти Кіровоградської 
міської ради та Кіровоградського міськкому профспілки 
працівників освіти і науки України з питань соціального захисту 
членів міської організації профспілки працівників освіти і науки 
України в умовах реформування місцевого самоврядування взяти 
до відома. 
 2. Виборним органам міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України постійно удосконалювати 
форми і методи соціального партнерства з управлінням освіти 
Кіровоградської міської ради, Кіровоградською міською радою 
депутатами різних рівнів з метою підвищення ефективності 
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  колдоговірної роботи та соціального партнерства в закладах освіти 
м.Кіровограда. 
 3. Первинним профспілковим організаціям спільно з 
керівниками навчальних закладів освіти: 
 3.1. Продовжувати спільну роботу по соціальному захисту 
працівників закладів освіти міста, роботу з охорони праці, 
подальшого розвитку культурно-масової, спортивно-оздоровчої 
роботи, інші напрямки роботи. 
 3.2. Вживати невідкладних заходів по забезпеченню 
підвищення рівня організаторської роботи по укладанню, реєстрації 
та контролю колдоговорів. 
 3.3. Розвивати практику звернень до владних структур, 
власників, судових та правозахисних органів з метою вирішення 
питань соціально-економічного, професійного захисту членів 
профспілки, створення умов праці, побуту, відпочинку. 
 3.4. В ході колективно-трудового регулювання трудових 
відносин домагатись вжиття заходів щодо збереження і розширення 
законодавчо визначених гарантій освітянам, посилення уваги до 
реалізації цих гарантій працівникам галузі. 
 4. Президії міськкому профспілки: 
 4.1. Постійно надавати допомогу первинним профспілковим 
організаціям в укладанні та реєстрації колективних договорів, 
удосконалюючи практику цієї роботи, сприяти її приведенню у 
відповідність з вимогами Закону України „Про колективні 
договори і Угоди”, Кодексу законів про працю України, положень 
Генеральної та Галузевої колективних угод та ін. 

4.2. Проводити семінари-навчання для голів первинних 
профспілкових організацій закладів освіти міста з колдоговірної 
роботи та соціального захисту працівників закладів освіти міста. 
 

 
 

Голова МК профспілки                               Н.Дзюба 
 
 

 
 
 
 

проект 
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  
ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
М І С Ь К И Й    К О М І Т Е Т 

ПЛЕНУМ 
ПОСТАНОВА 

 

    27.08.2015р.                                                                  П-3-3 
м.Кіровоград 

 

“Про виконання бюджету міськкому  
 профспілки за 6 місяців 2015 року" 
 

Пленум міського комітету профспілки працівників освіти і 
науки України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 1.   Схвалити проект профспілкового бюджету за 6 місяців 
2015 року по прибутках і видатках в сумі . грн. 

По прибутках: 
 - відрахування членських внесків – 303949 грн. 
 - інші надходження –  ……………….…414 грн. 
                                      ____________________________ 

                        Всього:    304363 грн. 
По видатках: 

 - культмасова робота –  …………..…72050 грн. 
 - спортмасова робота –  …………..…23200 грн. 
 - матеріальна допомога –  ………..…13030 грн. 
 - навчання профактиву –  …………….7966 грн. 
 - премія профактиву –  ……………...16825 грн. 
 - адмінгоспвитрати – ……………..…90676 грн. 
 - інші витрати – ……………………… 2116 грн. 
 - відрядження – ……………………….… –  грн. 
 - відрахування до ОК профспілки –   30394 грн. 
 2. Доручити президії міськкому профспілки доопрацювати 
профспілковий бюджет з врахуванням змін у державному бюджеті 
щодо оплати праці працівників освітянської галузі. 

Голова МК профспілки                             Н.Дзюба 
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  Додаток 1 
до постанови пленуму 
міськкому профспілки 
П-3-2 від 27.08.2015р. 

ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу президії та апарату міського комітету профспілки  
працівників освіти і науки України за 6 місяців 2015 року 

 
Кіровоградська міська організація профспілки працівників 

освіти і науки України протягом року впевнено забезпечувала 
високий і якісний рівень захисту соціально-економічних 
інтересів працівників закладів освіти міста. Безперебійність 
навчання профспілкового активу, аргументована мотивація 
профспілкового членства, розгалужена структура первинних 
профспілкових організацій в дошкільних, загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладах міста, постійно і 
гарантовано реалізує конституційне право кожного працівника 
освітянської галузі міста на сучасні і безпечні умови праці, на 
достойну і своєчасну її оплату.  

1 - Всеукраїнська акція протесту 

23 грудня 2014 року перед будівлею Верховної Ради 
України відбувся багатотисячний мітинг у рамках Всеукраїнської 
акції протесту профспілок проти антисоціального наступу на права 
людини праці.  

Представники трудових колективів, профспілкові активісти 
з усіх регіонів України зібралися тут, перед українським 
парламентом, де саме 23 грудня мало вирішуватись питання, як 
будуть жити громадяни країни у майбутньому, що чекати їм від 
влади.  

У Всеукраїнській акції протесту активну участь взяли і 
представники Кіровоградської міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України, які у складі делегації Федерації 
профспілок області пікетували будівлю Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України. Головною вимогою понад 10 тисяч 
учасників акції – це влада повинна повернутися обличчям до 
людей, відмовитися від намірів обмежити їх конституційні права та 
соціально-економічні інтереси. «Освітяни на межі злиднів!» - з 

проект 
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  

ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
М І С Ь К И Й    К О М І Т Е Т 

 
ПЛЕНУМ 

 
ПОСТАНОВА 

 
   27.08.2015р.                                                                                  П-3-2 

м.Кіровоград 
 

“Про роботу міськкому профспілки,  
  президії міськкому профспілки та  
  апарату міськкому профспілки за  
  6 місяців 2015 року” 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови 
міськкому профспілки Максимця І.І. «Про роботу міськкому 
профспілки, президії міськкому профспілки та апарату міськкому 
профспілки за 6 місяців 2015 року» Пленум міського комітету 
профспілки працівників освіти і науки України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 1.   Інформацію «Про роботу міськкому профспілки, 
президії міськкому профспілки та апарату міськкому профспілки за 
6 місяців 2015 року» взяти до відома (додається). 
 2.   Членам міськкому профспілки довести до відома членів 
первинних профспілкових організацій інформацію «Про роботу 
міськкому профспілки, президії міськкому профспілки та апарату 
міськкому профспілки за 6 місяців 2015 року». 
 3.   Контроль за виконанням постанови покласти на 
заступника голови міськкому профспілки Максимця І.І. 

 
Голова МК профспілки                             Н.Дзюба 
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  таким гаслом Профспілка працівників освіти і науки України на 
майдані біля парламенту разом з іншими галузевими профспілками 
висловлювала своє обурення щодо антисоціального наступу влади 
на права людини праці, що фактично перетворює медиків, освітян, 
шахтарів, металургів у жебраків.  

Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий 
зазначив, що члени профспілок зібралися під стінами найвищого 
законодавчого органу влади, щоб сказати рішуче «ні» політиці 
«затягування пасків» за рахунок людини праці. Тотальна економія 
на простих трудівниках - це шлях не виходу із кризи, а пряма 
дорога до повного зубожіння українських громадян, які своєю 
працею розбудовують українську державу і заслуговують на кращу 
долю. 

Під час мітингу виступили представники всеукраїнських 
галузевих профспілкових організацій та територіальних 
профоб’єднань, молодіжних організацій. Вони наголошували, що 
ставлячись з розумінням до складних умов і в цілому підтримуючи 
ініціативи Президента та Уряду з порятунку державності, треба 
називати речі своїми іменами. Запропонована Урядом програма 
урізання соціальних стандартів та соціальних виплат, обмеження 
соціальних та трудових прав працівників є неприпустимим і 
викликає стурбованість всього суспільства. 

Профспілки закликали керівництво держави невідкладно 
розпочати консультації з роботодавцями і профспілками, щоб 
разом проаналізувати наявні в економіці ресурси, використати 
альтернативні джерела наповнення бюджету.  

Учасники Всеукраїнської акції протесту під час мітингу 
прийняли резолюцію з вимогами профспілок, яку було передано до 
Кабміну та Верховної Ради України. 

2 - Гуманітарна допомога бійцям АТО 
З перших днів антитерористичної операції на Сході країни 

Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і 
науки України закликала всі первинні профорганізації міста 
долучитись до підтримки наших військових та членів їх сімей. 
Міські первинні профспілкові організації без вагань включилися в 
рух по наданню благодійної допомоги. 

Міськком профспілки і первинні профорганізації влітку 
надали благодійну допомогу бійцям 3-го окремого полку 
спеціального призначення «Кіровоград» вітамінами і ліками. Кожен 
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  свідомий член нашої міської організації профспілки бажає внести 
свою частку в загальну справу перемоги. 

І сьогодні міськком профспілки і первинні профспілкові 
організації  продовжують надавати всіляку матеріальну, 
гуманітарну допомогу Збройним силам України в зоні бойових дій. 
Зокрема, така допомога надається як цільова адресна тим 
військовим формуванням, у складі яких перебувають освітяни міста 
Кіровограда, члени нашої міської організації профспілки. Одним із 
них є Колінько В.О., керівник гуртка ЦДЮТ «Центр-Юність». 
Перебуваючи на короткому відпочинку дома, був запрошений з 
бойовими товаришами до міськкому профспілки для вручення 
цільової гуманітарної допомоги. Від імені всіх профспілчан голова 
міської організації профспілки Дзюба Н.Є. щиро привітала бійців з 
побажаннями бути міцними і неушкодженими в зоні бойових дій та 
безумовної перемоги на всіх напрямках антитерористичної 
операції. Наталія Євгеніївна урочисто передала воїнам-захисникам 
різноманітні кондитерські вироби, щоб їм у важку годину 
сьогодення було якомога легше переносити важкий, але такий 
необхідний тягар захисника країни. 

3 - Новорічна казка від профспілки 
До наших осель прийшов Новий 2015 рік! Скільки надій, 

сподівань! Завжди хочеться вірити в магію цього свята. А як вірять 
в новорічні дива наші діти! Кіровоградський міський комітет 
профспілки працівників освіти і науки України за багаторічною 
традицією і цього року подарував дітям членів міської організації 
профспілки новорічні святкові казкові ранки. 

Ці яскраві театралізовані програми для дітей працівників 
закладів освіти міста Кіровограда відбувались у святково вбраних 
фойє і залах обласної філармонії (4 січня 2015 року) та обласного 
музично-драматичного театру (27 грудня 2014 року). Перед 
початком кожної святково-новорічної програми Дзюба Наталія 
Євгеніївна, голова Кіровоградського міськкому профспілки 
працівників освіти і науки України від імені президії міськкому 
профспілки, профспілкового активу вітала всіх присутніх дітей 
профспілчан з новорічними і різдвяними святами. 

Із великим захопленням та цікавістю діти та молодші 
школярі, їх батьки спостерігали за зимовими пригодами своїх 
улюблених казкових героїв. Їх всіх зібрав в цей святковий день у 
фойє і на сцені Дід Мороз (Коломієць В.П., член президії міськкому 

важливості і актуальності тематики – трудові колективи, 
профспілчани повинні все знати про чинне трудове законодавство. 

Під час роботи семінару-практикуму були детально і 
всебічно розглянуті питання: Про останні зміни у трудовому 
законодавстві: як діяти і до чого слід готуватися?  Відповідальність 
за порушення трудового законодавства (інформувала Ліпчанська 
В.О., експерт з трудового права Всеукраїнської асоціації кадровиків 
України); Про реформування трудового законодавства: «Проект 
Трудового кодексу України – новації, застереження, перспективи» 
(інформувала Васильова З.М., помічник народного депутата 
України, члена Комітету ВР України з питань соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного забезпечення). 

Учасники семінару на свої численні запитання отримали 
фахові відповіді та роз’яснення щодо новацій та змін у трудовому 
законодавстві, а також отримали методичні матеріали. 

Після семінару-практикуму голова міськкому Дзюба Н.Є. 
провела нараду голів первинних профорганізацій з питання про 
стан виплати заробітної плати, відпускних та оздоровчих 
працівникам закладів освіти міста, а також про літнє оздоровлення 
членів профспілки та їх сімей на березі Чорного моря.  

Загалом на оздоровчі заходи членів міської організації 
профспілки працівників освіти і науки України та їх сімей протягом 
літнього сезону 2015 року було виділено більше 20 тис.грн. 
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  профспілки): і Червону Шапочку, і Попелюшку, і Снігову Королеву 
та багато інших добре знайомих казкових персонажів. Професійні 
артисти, хореографічні колективи, вокальні ансамблі, окремі 
виконавці показали свою майстерність, творчість, фантазію. Всі 
вони зачарували музичним колоритом, яскравими костюмами, 
дорослими і дитячими талантами. Після закінчення кожної 
святкової програми діти та їх батьки фотографувались із Дідом 
Морозом та Снігуркою біля новорічної ялинки. 

Завдяки постійному завчасному піклуванню міськкому 
профспілки працівників освіти і науки України про своїх членів 
міської організації профспілки та їх дітей, кожний маленький 
учасник цих новорічних свят отримав солодкий новорічний 
подаруночок з рук Діда Мороза, Снігуроньки, костюмованих 
казкових персонажів. 

Хочеться подякувати керівникам і трудовим колективам 
обласної філармонії, обласного музично-драматичного театру, 
обласного дитячо-юнацького центру, всім тим, хто приймав участь 
у підготовці та проведенні цих святкових новорічних казкових 
програм для дітей працівників освітянської галузі міста і побажати 
нових звершень, творчих злетів та признання. Хай всім нам 
щастить в Новому 2015 році! 

4 - Щорічно під час новорічно-різдвяних свят 
Кіровоградський міськком профспілки працівників освіти і науки 
України відвідує НВО СЗОШ № 1-ДНЗ та Дитячий будинок 
"Барвінок"-ДНЗ № 1 управління освіти Кіровоградської міської 
ради з великою кількістю подарунків. 

В ці дні представники державних і місцевих органів, 
громадських організацій і рухів намагаються приділити увагу 
"барвінчатам", надати матеріальну допомогу, перейнятися їх 
проблемами, бажаннями, мріями. Зрозуміло, що протягом року ці 
навчальні заклади з особливим статусом перебуває під щільною 
опікою міської влади, громадськості міста, але Новий рік – це 
особливе сімейно-родинне свято року і вихованці НВО СЗОШ № 1-
ДНЗ та ДБ «Барвінок»-ДНЗ № 1, працівники закладів всі разом 
складають одну велику родину. 
 Тепло, з материнською любов’ю звернулась до вихованців 
голова Кіровоградського міськкому профспілки працівників освіти 
і науки України Дзюба Н.Є. Багато добрих слів Наталія Євгеніївна 
сказала в адресу і адміністрацій і всього трудового колективу НВО 

Конституцією України гарантоване право на достатній життєвий 
рівень, повноцінне харчування, одяг, житло, здоров’я і розвиток 
особистості. Коштів, зароблених освітянами, не вистачає навіть на 
елементарне. Підвищення тарифів на комунальні послуги, 
стягнення 15% від пенсій працюючих пенсіонерів, податки на 
нерухомість, підвищення цін на продукти харчування та ін. Ось 
реалії життя з якими ми змиритись не можемо. 

Тому Федерація профспілок України, за підтримки спілчан, 
вимагає від Уряду підвищення мінімальної заробітної плати до 
рівня фактичного прожиткового мінімуму, відновлення 
оздоровлення застрахованих осіб через Фонд соціального 
страхування, замороження цін на продукти харчування, перегляд 
тарифів на комунальні послуги та ін.  

У трудових колективах наростає соціальне напруження. За 
підсумками опитування членів первинних профспілкових 
організацій значна частина працівників готова брати участь у 
акціях протесту, мітингах, щоб Уряд задовольнив вимоги 
профспілчан. 29 травня голова ФПУ Григорій Осовий звернувся до 
всіх депутатських фракцій, політичних партій Верховної Ради 
України з вимогою сприяти у вирішенні найбільш гострих питань, 
що турбують спілчан. Чекаємо відповіді про прийняті рішення 
народних обранців. 

Це та інші питання були розглянуті на засіданні президії 
Кіровоградського міськкому профспілки працівників освіти і науки 
України в червні. 

15 - Семінар-практикум: навчання профактиву 
11 червня 2015 року Федерація профспілок області 

проводила семінар для профспілкового активу області з питань змін 
до трудового законодавства, його новацій та реформування, 
відповідальності за порушення законодавства про працю за участю 
спеціалістів Всеукраїнської асоціації кадровиків України, Комітету 
Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення. У навчанні взяли участь позаштатні 
громадські інспектори праці з кадрової роботи відділів і управлінь 
освіти,  юристи профкомів обкомів, профактив області. 
Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і 
науки України у складі голови міськкому профспілки Дзюби Н.Є., 
членів президії, голів первинних профспілкових організацій (всього 
43 особи) активно працювала під час роботи семінару з розумінням 
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  СЗОШ № 1-ДНЗ та ДБ «Барвінок»-ДНЗ № 1. Побажала всім 
міцного здоров’я, успіхів в навчанні, в роботі, подальшого 
зміцнення матеріальної бази навчального закладу, матеріального 
достатку працівникам, знайти добрих, надійних, лагідних батьків 
для кожного вихованця спеціальної школи та дитячого будинку і 
вручила новорічні солодкі подаруночки. 
 Необхідно зазначити, що адміністрації та профспілкові 
комітети НВО СЗОШ № 1-ДНЗ та Дитячого будинку «Барвінок»-
ДНЗ № 1 плідно співпрацюють в питаннях соціального захисту 
членів трудового колективу, покращення їх умов праці, тим самим 
піднімаючи якісні показники навчально-виховного процесу, а 
голови профкомів Романова Т.В. та Жарікова К.В., всі члени 
первинних профспілкових організацій цих закладів беруть активну 
участь в усіх заходах, які проводить міськком профспілки протягом 
року.  

5 - 11 лютого 2015 року відбувся 2-й Пленум 
Кіровоградського міськкому профспілки працівників освіти і науки 
України. Під час роботи пленуму були розглянуті питання про 
виконання Колективного договору між управлінням освіти 
Кіровоградської міської ради та Кіровоградським міськкомом 
профспілки працівників освіти і науки України; про роботу 
міськкому профспілки, президії міськкому профспілки та апарату 
міськкому профспілки за 2014 рік; про проект бюджету міськкому 
профспілки на 2015 рік; про виплату членських внесків до обкому 
профспілки. Пленум проходив у конференц-залі Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати.  

В роботі Пленуму взяли участь Мельник Ольга 
Олександрівна, голова Новенської селищної ради Кіровського 
району в м.Кіровограді; Мільченко Лідія Микитівна, перший 
заст.начальника управління Пенсійного фонду України в 
м.Кіровограді; Калюш Ольга Борисівна, заст.начальника 
управління Пенсійного фонду України в м.Кіровограді; Бабій 
Любов Миколаївна, завідувач відділу соціальних виплат і перевірки 
страхувальників Кіровоградської міської виконавчої дирекції 
Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального 
страхування; Шевякова Олена Леонідівна, гол.бухгалтер 
централізованої бухгалтерії управління освіти, директори та 
завідувачі закладів освіти міста, голови первинних профспілкових 
організацій, що входять до складу Кіровоградського міськкому 

масової комісії міськкому профспілки; представник громадської 
організації «Я люблю Кіровоград» Саєнко Ігор; голова відділення 
Національного олімпійського комітету в Кіровоградській обл. 
Кузьмин Олександр Васильович. Всім командам-учасницям 
спортивних змагань виступаючі побажали успіхів,  активності, 
енергії та перемог і, звичайно, найміцнішого здоров’я. 
 Спартакіада була поділена на етапи за видами комбінована 
естафета, дартс, перетягування канату, бомбаскет. А на спортивних 
майданчиках команди змагались по групах: дошкільні заклади між 
собою, загальноосвітні та позашкільні між собою. Суддівська 
колегія чітко, злагоджено, професійно працювала на всіх 
майданчиках, фіксуючи результати в командних заліках та 
особистих виступах.  
 Переможцями 4-ї міської Спартакіади стали НВО СЗОШ № 
1-ДНЗ (директор Станкевич Н.В., голова профкому Романова Т.В.) 
та ДНЗ № 69 «Кристалик» (завідувач Черкес Є.В., голова профкому 
Мурашко Н.А.). Друге місце зайняли команди Гімназія № 9 
(директор Коваленко Н.М., голова профкому Леоновець Н.А.) та 
ДНЗ 37 "Ластівка" (завідувач Волкожа Т.П., голова профкому Бабіч 
Н.В.). Третє місце ЦДЮТ«Центр-Юність» (директор Савицький 
В.А., голова профкому Симчина О.В.);  ДНЗ № 62 «Супутник» 
(завідувач Колюка О.В., голова профкому Євтєєва О.О.). Команди-
переможці 4-ї міської Спартакіади отримали кубки та медалі, а 
також сувенірні подарунки від депутата Кіровоградської міської 
ради Стрижакова Артема Олеговича та громадської організації «Я 
люблю Кіровоград». а всі команди-учасниці отримали грамоти від 
організаторів міської Спартакіади.   

14 - Питання соціального захисту освітян завжди основне 
серед тих, що стоять на порядку денному на засіданнях президії 
Кіровоградської міської організації профспілки працівників освіти і 
науки України. 
 Почалась відпускна кампанія і Кіровоградські освітяни 
після завершення навчального року зможуть відпочити, зміцнити 
здоров’я, оздоровити свої сім’ї. Хоча освітяни Кіровограда в 
повному об’ємі отримують заробітну плату, відпускні, оздоровчі, їм 
нараховується індексація, вони не поспішають, як у минулі роки, до 
моря, у санаторії. Наші заробітні плати знецінилися з девальвацією 
гривні.  

Соціальні стандарти знижуються з кожним днем. А 
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  профспілки працівників освіти і науки України.  
 Пленум завершив річний етап роботи, пов’язаний зі 
складною соціально-економічною ситуацією в країні та 
освітянській галузі, яка постійно перебуває у стані 
недофінансування. Орієнтиром у роботі по виконанню 
Колективного договору було визначено напрямки: Законодавче 
обґрунтування діяльності, правовий захист працівників галузі; 
Подальший розвиток форм і методів соціального захисту 
економічних прав та духовних інтересів освітян; Робота по охороні 
праці і техніці безпеки та ін. Доповідали голова Кіровоградського 
міськкому профспілки працівників освіти і науки України Дзюба 
Н.Є. та начальник управління освіти Кіровоградської міської ради 
Костенко Л.Д. По другому – заступник голови міськкому 
профспілки Максимець І.І. Бухгалтер міськкому профспілки 
Кравченко С.Л. інформувала про бюджет міськкому профспілки на 
2015 рік.  

6 - Презентація ДНЗ № 61 «Гніздечко» 
За традицією, перед державною атестацією навчального 

закладу, відбувається його презентація. 
 В музичній залі ДНЗ № 61 «Гніздечко» зібрались члени 
атестаційної комісії на чолі з начальником управління освіти 
Кіровоградської міської ради Костенко Л.Д., трудовий колектив 
дошкільного закладу, батьки вихованців, завідуючі дошкільними 
навчальними закладами міста та представники громадських 
організацій.  Колектив презентував роботу закладу, її напрямки та 
шляхи виконання. Вихователі кожної групи коротко ознайомили 
гостей зі своїми наробками та результатами роботи. Незабутнім був 
і виступ вихованців ДНЗ № 61 «Гніздечко». 
 Голова батьківського комітету дошкільного закладу 
подякувала колектив за роботу з вихованцями. Вона зазначила, що 
як показник високого рівня освітніх послуг, що надає колектив ДНЗ 
№ 61 «Гніздечко» є те, що батьки стають на чергу до садочку 
щойно народиться дитина. 
 Голова Кіровоградської міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України Дзюба Н.Є. відзначила колектив 
первинної профспілкової організації ДНЗ № 61 «Гніздечко» як один 
з найкращих в міській організації. Вся робота проходить в системі 
колдоговірного регулювання. Члени первинної профорганізації є 
активними учасниками конкурсів, фестивалів, спартакіад, які 

принципів фінансування викликає занепокоєння можлива 
негативна перспектива щодо своєчасної та в повному обсязі 
виплати освітянам коштів за час відпустки та матеріальної 
допомоги на оздоровлення. 

З метою недопущення грубого порушення прав працівників 
на своєчасну оплату праці, оплату за час відпустки та допомоги на 
оздоровлення просимо вжити дієвих заходів для: 

- забезпечення повної і своєчасної виплати поточної 
заробітної плати та заробітної плати за час відпустки і матеріальної 
допомоги на оздоровлення; 

- своєчасної та в повному обсязі індексації заробітної плати 
згідно з чинним законодавством; 

- виплат коштів при службових відрядженнях пов’язаних з 
підвищенням кваліфікації та інших проблемних питань. 

 
ПРАЦЮЮЧА ЛЮДИНА НЕ ПОВИННА БУТИ 

ЗЛИДЕННОЮ! 
Прийнято учасниками мітингу 

1 травня 2015 року, м. Кіровоград. 
 

13 - 4-а міська Спартакіада освітян міста Кіровограда 
 14 травня 2015 року на базі спортивного комплексу «Ікар» 
ДЛАУ проходила 4-а міська Спартакіада серед спортивних команд 
первинних профспілкових організацій Кіровоградської міської 
організації профспілки працівників освіти і науки України. 
Урочисте відкриття Спартакіади відбулось на бігових доріжках 
стадіону, де всі учасники представляли назви і девізи своїх 
спортивних команд. А було їх 30: загальноосвітні, дошкільні та 
позашкільні заклади, а також команди управління освіти і 
методичного центру. Парад команд очолили команди-переможці 3-ї 
міської Спартакіади ДНЗ № 69 «Кристалик» та ЦДЮТ«Центр-
Юність». 
 На урочистому відкритті 4-ї міської Спартакіади спортивні 
команди привітали Дзюба Наталія Євгеніївна, голова 
Кіровоградської міської організації профспілки працівників освіти і 
науки України; Костенко Лариса Давидівна, начальник управління 
Кіровоградської міської ради; Коваленко Олексій Русланович, 
голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства 
"Спартак";  Коломієць Василь Пилипович, голова спортивно-
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  проводить міськком профспілки. Вони неодноразово перемагали в 
міських спартакіада (2011, 2012, 2013-ІІ місце); вокальний квартет 
«Два кольори» став дипломантом міського та обласного Фестивалів 
аматорського мистецтва працівників освіти. Вихователі 
Шаповалова Катерина Василівна (2007), Голубєва Галина Сергіївна 
(2008), Мешко Ніна Анатоліївна (2009), Довгенко Світлана 
Віталіївна (2011) були учасниками міських конкурсів «Містер та 
Міс Освіта», виборюючи почесні титули і нагороди. А голова 
первинної профорганізації Немикіна Ольга Анатоліївна стала 
дипломантом міського конкурсу «Лідер-жінка» в 2014 році. Наталія 
Євгеніївна побажала трудовому колективу ДНЗ № 61 «Гніздечко» 
достойно пройти державну атестацію. 

7 - Пам’яті Василя Івановича Каюкова присвячується 
 Кіровоградська міська організація профспілки працівників 
освіти і науки України 20 лютого 2015 року в кімнаті 
В.О.Сухомлинського, що в Кіровоградському кібернетико-
технічному коледжі, організувала науково-практичну конференцію 
в рамках обласної науково-практичної конференції «Тиждень 
молодого вчителя» на тему «Формування патріотичного виховання 
за системою В.І.Каюкова, директора Кіровоградської ЗОШ № 21, 
автора школи козацької педагогіки, послідовника 
В.О.Сухомлинського», присвячену 70-річчю з дня народження 
В.І.Каюкова, Заслуженого вчителя України, кандидата 
педагогічних наук. В затишній залі зібрались профспілкові 
активісти, молоді вчителі і вихователі закладів освіти міста, 
представники колективу ЗОШ № 21, в якій працював Василь 
Іванович. 

Кіровоградщина багата неординарними людьми. Серед них 
плеяда педагогів: В.О.Сухомлинський, І.Г.Ткаченко, 
Н.А.Калініченко, П.Ф.Козуль, В.І.Каюков. 
 Цього року В.І.Каюкову виповнилось би 70 років. 
Заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук, автор 
концепції української національної школи. Керував 
запровадженням вивчення основ народної педагогіки, 
народознавства, фольклору, народних ремесел та краєзнавства. 
Автор багатьох публікацій у журналах та наукових збірниках. Був 
переможцем Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 
нагороджений державними нагородами, знаком «Відмінник 
народної освіти України». 

економічною кризою, що охопила країну та дедалі поглиблюється, 
а запровадження низки соціальних і трудових обмежень підвищує й 
без того високу напругу в суспільстві, наголошуємо на тому, що 
труднощі соціального, економічного, а зрештою й політичного 
характеру не повинні перекладатися на плечі легально працюючих 
громадян, в т.ч. і працівників освітянськьої галузі, які найбільше 
потерпають через штучно занижену оплату праці, податковий утиск 
доходів і пенсій, згортання соціальних програм тощо.  

Станом на сьогодні основна державна соціальна гарантія – 
мінімальна заробітна плата складає лише 66% від розрахованого 
Мінсоцполітики, відповідно до чинного законодавства, розміру 
фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб та ледь 
перевищує 50 доларів США, що втричі нижче визначеного ООН 
рівня злиденності – 5 доларів на день. 

Інфляція 2014 року становила 124,9%, прогноз інфляції на 
2015 рік – 126,7%, а заплановане деяке підвищення соціальних 
гарантій у грудні 2015 року на 13% не компенсує навіть на чверть 
рівень інфляції 2014-2015 років. В умовах високого рівня інфляції 
штучно знижена мінімальна заробітна плата не тільки не забезпечує 
основних потреб працівника та його сім’ї, її навіть недостатньо для 
фізичного виживання самого працівника. 

Незважаючи на стрімке зростання цін на продукти 
харчування та комунальні послуги, при «замороженій» з 2013 року 
заробітній платі практично зовсім не реалізується право 
працівників на індексацію заробітної плати, як того вимагає чинне 
законодавство. 

Все це призводить до порушення Конституції України в 
частині недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і 
свобод громадян, права на достатній життєвий рівень. 

Профспілковий актив міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України звертає Вашу увагу на 
необхідність вирішити проблемні питання освітньої галузі, які 
виникли внаслідок введення нового порядку фінансування – за 
державною освітньою субвенцією та місцевих бюджетів. 

Аналіз за наслідками першого кварталу 2015 року засвідчує, 
що обсяги видатків на утримання загальноосвітніх закладів як із 
державного бюджету, так і органами місцевого самоврядування є 
недостатніми.  

У зв’язку з наближенням періоду відпусток та зі зміною 
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  Доля розпорядилась так, що ми з Василем Івановичем були 
колегами. Керували колективами шкіл, які збудовані були майже 
одночасно на Старій Балашівці. Специфіка роботи в такій школі 
полягає в тому, що в ній навчаються діти, внуки, правнуки 
випускників закладу, вчителі для них – члени родин, люди, яким 
довіряють найсокровенніше.  

Директору Каюкову В.І. пощастило з колективом. Адже всі 
його починання сприймали як спонукання до дії. Підтримали 
Василя Івановича і учні та їх батьки. Кожен захід у школі відтепер 
став сімейним. За ініціативи директора у закладі почала діяти 
особлива система учнівського самоврядування – «Козацька паланка 
імені Івана Сірка», яка співпрацює з Буго-Гардієвською паланкою 
Українського козацтва. На засадах козацько-лицарського виховання 
функціонують дитячі організації перевеслят (1-4 кл.), козачат (5-8 
кл.), січовиків-наставників (9-11 кл.). Василь Іванович дуже любив 
дітей, старався передати їм свої знання, життєвий досвід.  

Педагогічний колектив школи вибудовує навчально-
виховний процес на героїчних традиціях українського народу. 
Навчальний заклад існує як школа-родина, школа-берегиня. Заклад 
має своє неповторне обличчя. Тому і став творчою лабораторією 
при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені 
Василя Олександровича Сухомлинського. Тут часті гості педагоги з 
Кіровограда, області, України, із-за кордону. 

Кожного року школа стає кращою. Завдяки колишнім 
працівникам та нинішньому колективу, яким керує Засінець 
Людмила Вячеславівна, в школі збудована газова котельня, 
відкрито групи дошкільного виховання, ремонтуються приміщення 
закладу, робиться все для того, щоб навчально-виховний процес 
проходив у теплому, чистому, естетично оформленому сучасному 
закладі. За відродження духовності, українських традицій і звичаїв, 
пропаганду здорового способу життя, успіхи у навчально-
виховному процесі колектив навчального закладу та члени 
трудового колективу неодноразово були нагороджені Почесними 
грамотами, подяками Кіровоградської міської ради та її 
виконавчого комітету.  

Кіровоградська міська організація профспілки працівників 
освіти і науки України започаткувала щорічну премію імені Василя 
Івановича Каюкова для кращих педагогічних колективів закладів 
освіти міста Кіровограда за активну роботу з учнями по вихованню 

зборах – це підвищення розміру мінімальної заробітної плати та 
посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, що не 
переглядались з грудня 2013 року. Кожного освітянина хвилюють 
останні пенсійні нововведення. Педпрацівники залишають свої 
посади, оформивши пенсії за віком.  
 Працівники закладів освіти міста стурбовані тим, що 
заплановане підвищення соціальних гарантій у грудні 2015 року на 
13% не компенсує навіть на чверть рівень інфляції 2014-2015 років. 
А в умовах інфляції штучно знижена мінімальна заробітна плата не 
тільки не забезпечує основних потреб працівників та їх сімей, її 
навіть недостатньо для фізичного виживання самого працівника. 

З 2015 року Фондом соціального страхування України не 
фінансується санаторно-курортне лікування працівників 
освітянської галузі. Освітяни вимагають повернути санаторно-
курортне лікування застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду 
соціального страхування як ефективного профілактичного заходу 
протидії захворюванням і подовженню тривалості життя. 

Ці вимоги первинні профспілкові організації 
Кіровоградської міської організації профспілки працівників освіти і 
науки України підтримали і під час проведення Першотравневого 
мітингу профспілкового активу області. 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
учасників мітингу профспілкового активу Кіровоградської 
міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України 
Учасники мітингу профспілкового активу міської 

організації профспілки працівників освіти і науки України 
присвяченого Міжнародному дню солідарності трудящих 1 Травня 
звертаються до Вас у зв’язку із катастрофічним падінням рівня 
життя працюючих, пенсіонерів та осіб, які навчаються внаслідок 
стрімкого знецінення трудових доходів та заощаджень через 
замороження з січня 2013 року розміру тарифної ставки 
(посадового окладу) працівника І тарифного розряду ЄТС та з 
грудня 2013 року розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної 
заробітної плати та пенсії в умовах небувалого зростання цін на 
товари і послуги, багатократного підвищення комунальних 
платежів тощо. 

Висловлюємо глибоке занепокоєння у зв’язку із соціально-
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  духовних цінностей, ідеалу патріота рідної землі, національної 
самосвідомості.  

В рік 70-річчя від дня народження Василя Івановича 
Каюкова, премія по праву, буде передана трудовому колективу 
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Школа 
козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21-суспільно-
гуманітарний ліцей-дошкільний навчальний заклад» 
Кіровоградської міської ради. 

8 - Міський конкурс «Міс Освіта 2015» 
В рамках міської та 44-ї обласної науково-практичної 

конференції «Тиждень молодого вчителя», присвяченої 70-річчю з 
дня народження Василя Івановича Каюкова, директора ЗОШ № 21, 
Заслуженого вчителя України, 70-річчю перемоги у Великій 
Вітчизняній війні у затишній залі Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати відбувся  заключний тур міського 
конкурсу молодих спеціалістів «Міс Освіта 2015», який щорічно 
проводить Кіровоградська міська організація профспілки 
працівників освіти і науки України. Мета конкурсу виявити та 
підтримати талановитих і неординарних молодих спеціалістів: 
вчителів, вихователів, керівників гуртків закладів освіти міста. На 
заключний тур були запрошені керівники та голови первинних 
профспілкових організацій закладів освіти міста та колеги для 
підтримки своїх молодих конкурсантів. 

Із вступним привітальним словом до учасників конкурсу 
звернулись Дзюба Н.Є., голова Кіровоградського міськкому 
профспілки працівників освіти і науки України. 

В міському конкурсі «Міс Освіта 2015» своїх конкурсантів 
представили первинні профорганізації закладів освіти: ДНЗ № 14 
«Калинка» (завідувач Богданова І.І., голова профкому Новікова 
Н.В.); ДНЗ 73 «Червона квіточка» (завідувач Давидченко В.М., 
голова профкому Смирнягіна А.В.); НВК «Кіровоградський 
колегіум» (директор Максимова О.О., голова профкому Ковальова 
О.В.), НВО ЗНЗ  № 16-ДЮЦ «Лідер» (директор Міщенко М.Г., 
голова профкому Пухальська Л.К.); НВО ЗОШ № 19-Ліцей 
(директор Шаров Ю.М., голова профкому Панасенко О.М.), НВО 
Школа-Ліцей № 21-ДНЗ (директор Засінець Л.В., голова профкому 
Іващенко А.Д.). 

За положенням міський конкурс складався з 2-х етапів. 
Перший етап у формі заліків конкурсних матеріалів, які подані на 

його положення та вимоги є обов’язковими до виконання 
роботодавцями, працівниками, профкомами. 

Особлива увага учасників семінару була зосереджена на 
забезпечення безпечного і здорового виробничого середовища за 
допомогою системи встановлених прав, відповідальності і 
обов’язків, і де найвищий пріоритет надається принципу 
профілактики». 

Всі ці питання були розглянуті під час роботи семінару з 
наведенням прикладів нещасних випадків, травмування під час 
роботи в освітянській галузі, зокрема в нашій області і місті 
Кіровограді, причини їх виникнення та шляхи упередження. Також 
учасники семінару отримали детальну інформацію щодо норм та 
процесу атестації робочих місць з шкідливими умовами праці в 
закладах освіти. 
 В роботі семінару взяла участь Костенко Л.Д. начальник 
управління освіти Кіровоградської міської ради. Лариса Давидівна 
проінформувала голів профорганізацій про порядок надходження 
освітянської субвенції, її розподілу та виплати працівникам 
закладів освіти міста. 
 На завершення роботи семінару голова міськкому 
профспілки Дзюба Н.Є. вручила нагороди переможцям міського 
етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці, 
в якому щорічно беруть участь первинні профспілкові організації 
закладів освіти міста. 

12 - Первинні профорганізації вимагають 
Кожного року члени Кіровоградської міської організації 

профспілки працівників освіти і науки України відзначають 
Міжнародний день солідарності трудящих успіхами у професійній 
діяльності. Нинішній першотравень розчарував освітян тарифами 
за комунальні послуги, розмірами освітніх субвенцій, змінами, які 
відбулися у Фонді соціального страхування України та ін. Тому в 
первинних профспілкових організаціях закладів освіти міста 
Кіровограда були проведені профспілкові збори на яких прийняті 
пропозиції профспілчан до Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України, ЦК Профспілки щодо захисту 
трудових прав працівників навчальних закладів в умовах 
децентралізації повноважень органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. 

Основні питання, які обговорювались на профспілкових 
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  електронних носіях, були проведені заочно. Його назва - 
«Патріотичне виховання дітей і молоді – запорука міцності 
держави», мета: продемонструвати найкращі традиції свого 
навчального закладу, щодо вшанування воїнів-інтернаціоналістів, 
учасників ВВВ та АТО, видатних людей рідного краю, патріотів, 
показати , як розвивається та поширюється волонтерський рух, як 
він допомагає українським  захисникам Вітчизни, зокрема, як до 
цього процесу долучені школярі, висвітлити участь у створенні 
шкільного музею, музею населеного пункту або використання його 
у виховній роботі, використання багатої літературної спадщини 
українських письменників і поетів. 

Заочний етап міського конкурсу був проведений та оцінен 
компетентним журі у складі Островської А.Б., заступника 
директора ЦМСПС і Бабич Н.О., Федорченко Т.І., методистів 
ЦМСПС. 

Другий етап «Світ моїх захоплень» як ключ до дверей у світ 
прекрасного, розумного, вічного. Його завдання розкрити 
багатогранну особистість учителя,  талант, духовний і 
енергетичний потенціал, ерудицію, комунікабельність, він повинен 
залишатися просвітником для батьків учнів, прикладом для 
наслідування у формуванні ціннісних орієнтацій молоді, 
формування у неї громадянської патріотичної позиції, зрештою – 
просто цікавою багатогранною особистістю 

Оцінювало заключний ІІ етап міського конкурсу, що має 
назву «Світ моїх захоплень», журі у складі: Орлов Анатолій 
Олександрович, заст.директора Кіровоградського кібернетико-
технічного коледжу, депутат Кіровоградської міської ради; Шевчук 
Валерій Петрович, голова Кіровоградської обласної організації 
профспілки працівників управління Міністерства внутрішніх справ 
України; Федорченко Тетяна Іванівна, методист ЦМСПС 
управління освіти; Островська Антоніна Борисівна, заст.директора 
ЦМСПС управління освіти; Яшина Лариса Миколаївна, 
переможець міського конкурсу «Міс Освіта 2014», вихователь ДНЗ 
№ 2 «Ятранчик»; Макієнко Олександр Іванович, керівник клубу 
здоров’я «Відродження життя». 

 Переможцями міського конкурсу «Міс Освіта 2015» стали: 
Іщенко Ірина Володимирівна, вчитель математики НВК 
«Кіровоградський колегіум» – «Міс освітянка 2015»; Гуменна Яна 
Вадимівна, керівник танцювального гуртка ДНЗ № 73 «Червона 

праці вихователів дошкільних навчальних закладів, термінів 
виплати авансу і заробітної плати працівникам та ін. 

Орлов А.О. докладно проінформував учасників семінару 
щодо роботи депутатської комісії з питань освіти, активну участь її 
членів у вирішенні фінансового забезпечення освітянської галузі 
міста, Директор ЦДЮТ«Центр-Юність» Савицький В.А. і голова 
профкому Симчина О.В. розповіли про всебічну взаємодію 
адміністрації закладу та профспілки у виконанні вимог розділів 
колективного договору по створенню відповідних умов та охорони 
праці, її своєчасної виплати, оздоровлення та відпочинку 
працівників, їх сімей. 

На завершення в урочистій обстановці отримали грамоти і 
грошові премії переможці міського етапу Всеукраїнського огляду-
конкурсу стану умов і охорони праці первинні профспілкові 
організації закладів освіти міста за перше місце НВО ЗНЗ № 31 
(директор Тиханська Т.І., голова профкому Чернат М.М.) та ДНЗ № 
73 «Червона квіточка» (завідувач Давидченко В.М., голова 
профкому Смирнягіна А.В.); за друге місце Гімназія № 9 (директор 
Коваленко Н.М., голова профкому Леоновець Н.А.), НВО СЗНЗ-
ДНЗ № 26 (директор Ярова О.В., голова профкому Петрова Н.С.) та 
ДНЗ № 35 «Світлячок» (завідувач Крутікова А.М., голова 
профкому Аврахова О.М.).  

11 – Семінар-практикум: навчання з охорони праці 28 
квітня 2015 року – Всесвітній день охорони праці, який щорічно 
проводить Міжнародна організація праці. 

В рамках заходів Дня охорони праці 27 квітня ц.р. в 
приміщенні ККТК відбувся семінар-практикум голів первинних 
профспілкових організацій Кіровоградської міської організації 
профспілки працівників освіти і науки України з питань охорони 
праці і техніки безпеки, дотримання законодавства з охорони праці 
та попередження нещасних випадків з участю представників 
Територіального управління Держгірпромнагляду у 
Кіровоградській області та Головного управління соціального 
захисту і праці Кіровоградської ОДА. 
 Дзюба Н.Є., голова міськкому профспілки у вступному 
слові підкреслила, що безпечне і здорове виробниче середовище є 
одним із головних напрямків і завдань діяльності профспілок, 
зокрема, галузевої профспілки освіти і науки України. В галузевій 
Угоді, колективних договорах всіх рівнів розділ Охорона праці, 
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 квіточка» - «Міс чарівність»;  - «Міс інтелект»;  16 – «Міс 
креативність»; Базилюк Олена Володимирівна, вчитель початкових 
класів НВО Школа-Ліцей № 19 – «Міс Обдарованість»»; Зелінська 
Наталія Анатоліївна, керівник гуртка англійської мови ДНЗ № 14 
«Калинка» - «Міс глядацьких симпатій»; Кохно Вероніка Олегівна 
керівник хореографічного гуртка НВО ЗНЗ № 16-ДЮЦ «Лідер» - 
«Міс ; Гаркуша Наталія Іванівна, соціальний педагог НВО Школа-
Ліцей № 21-ДНЗ – «Міс Креативність». За рішенням оргкомітету і 
журі конкурсу на обласному конкурсі Кіровоградську міську 
організацію профспілки працівників освіти і науки України будуть 
представляти Іщенко І.В., НВК «Кіровоградський колегіум» і 
Базилюк О.В., НВО Школа-Ліцей № 19. 

Учасникам міського конкурсу «Містер та Міс Освіта 2015» 
Дзюба Н.Є., голова міськкому профспілки та члени журі урочисто 
вручили грамоти та подарунки, побажали плідної творчої праці в 
освітянській галузі міста, міцного здоров’я, щастя в особистому 
житті. В нагороджені взяли участь бійці військової частини, що 
перебуває в зоні АТО. 

Свої музичні вітання і добрий настрій молодим 
спеціалістам, усім присутнім дарували учасники ВІА «Офіцери» 
Кіровоградського обкому профспілки працівників внутрішніх справ 
та вокальний гурт «  ». 

9 - Діалог міської влади з молодими спеціалістами 
В рамках 44-ї обласної науково-практичної конференції 

«Тиждень молодого вчителя» Кіровоградський міськком 
профспілки працівників освіти і науки України організував і провів 
зустріч молодих спеціалістів закладів освіти міста Кіровограда з 
керівниками Кіровоградської міської ради та виконкому, а також 
депутатами міської ради.  

Під час зустрічі обговорювались питання соціального 
захисту молодих спеціалістів закладів освіти міста. Високоосвічені 
молоді вчителі  та вихователі передають свої знання підростаючому 
поколінню і від того, як навчать та виховають дітей вчителі і 
вихователі, буде залежати майбутнє нашої країни. 

Із вступним словом до молодих спеціалістів звернулась 
Дзюба Наталія Євгеніївна, голова Кіровоградської міської 
організації профспілки працівників освіти і науки України, депутат 
Кіровоградської міської ради. 

Тему зустрічі «Соціально-економічний захист молодого 

працівника освіти міста Кіровограда в умовах реформування 
місцевого самоврядування» у повному обсязі розкрили у своїх 
виступах Колодяжний Сергій Олександрович, заступник міського 
голови. Особливу увагу він звернув на реформування медичного 
обслуговування населення, розвиток культури і спорту, 
молодіжного руху в м.Кіровограді. Васильченко Сергій Сергійович, 
заступник міського голови розповів про транспортне 
обслуговування, забезпечення житлом, розвиток торгівлі в 
м.Кіровограді. Костенко Лариса Давидівна, начальник управління 
освіти розкрила тему реформування освітянської галузі в місті 
Кіровограді. Орлов Анатолій Олександрович, голова постійної 
комісії з питань освіти міської ради проінформував про соціально-
економічний розвиток міста Кіровограда в умовах реформування 
місцевого самоврядування. 

Представники міської влади і депутатського корпусу 
відповіли на запитання учасників зустрічі та зробили фото на 
згадку. 

10 - Семінар-практикум: навчання профактиву 
На базі позашкільного навчального закладу ЦДЮТ «Центр-

Юність» проходив семінар-практикум голів первинних 
профспілкових організацій Кіровоградської міської організації 
профспілки працівників освіти і науки України з питань соціально-
економічного захисту працівників освіти міста, роботи 
адміністрації та профкому по виконанню вимог колективних 
договорів, ведення документації у первинних профорганізаціях, 
оргмасової та культмасової роботи. 

Учасників семінару привітали Дзюба Н.Є., голова 
Кіровоградського міськкому профспілки, Орлов А.О., голова 
депутатської комісії з питань науки і освіти Кіровоградської міської 
ради, Макієнко О.І., голова обласної організації «Клуб здоров’я 
«Відродження до життя». 

Роботу семінару-практикуму Наталія Євгеніївна розпочала з 
розгляду листа-відповіді заст.директора департаменту освіти і 
науки  Кіровоградської обласної державної адміністрації А.Олійник 
на звернення Кіровоградської міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України до Президента України щодо 
неприпустимості звуження соціально-економічних та трудових 
прав працівників освітньої галузі. Далі були розглянуті питання дії 
колективних договорів в закладах освіти, можливість змін умов 
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