
   
 

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 
 

4 ПЛЕНУМ 
 

    17.02.2016р. 
        

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про роботу Кіровоградської міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України та управління освіти 
Кіровоградської міської ради щодо удосконалення соціального 
партнерства у ході реформування освіти, забезпечення соціального 
захисту працівників галузі шляхом виконання колективного 
договору. 

   Доповідають:  
- Костенко Л.Д., начальник управління Кіровоградської 

міської ради; 
- Дзюба Н.Є., голова Кіровоградського міськкому профспілки 

працівників освіти і науки України.  
2. Про роботу апарату та президії міськкому профспілки та 

апарату міськкому профспілки між 3 та 4 пленумами. 
Доповідає:   Максимець І.І., заступник голови міськкому 

профспілки  
3. Про проект бюджету міськкому профспілки на 2016 рік. 

Доповідає: Кравченко С.Л., бухгалтер міськкому профспілки. 
4.   Різне. 

 
 
 
 
 

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА  
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ОБЛАСТІ 

 
Загальна по галузі Педпрацівників № 

п/п 
 
 

Райони, міста області 
 
 

станом 
на 01.10. 

2014р. 

станом 
на 01.10. 

2015р. 

станом 
на 01.10. 

2014р. 

станом 
на 01.10. 

2015р. 
1 Бобринецький 2263,1 2364,6 2953,8 3060,0 

2 Вільшанський 2344,6 2252,9 3227,2 3332,5 

3 Гайворонський 2079,9 2093,4 2615,1 2660,5 

4 Голованівський 2178,5 2208,6 3078,7 2729,3 

5 Добровеличківський 2531,4 2768,0 3131,4 3481,0 

6 Долинський 2421,1 2601,4 3059,8 3436,6 

7 Знам'янський 2306,9 2618,0 2968,1 2818,8 

8 Кіровоградський 2516,3 2525,1 3211,3 3118,6 

9 Компаніївський 2479,3 2540,4 3182,5 2925,7 

10 Маловисківський 2335,0 2451,6 2856,3 2461,9 

11 Новгородківський 2260,2 2235,8 2892,4 2932,4 

12 Новоархангельський 2216,4 2135,5 3128,3 2866,9 

13 Новомиргородський 2334,2 2172,5 2845,3 2500,7 

14 Новоукраїнський 2263,2 2617,4 3074,0 3436,8 

15 Олександрівський 2117,5 2272,3 2811,6 2826,1 

16 Олександрійський 2259,5 2472,0 2811,3 2818,5 

17 Онуфріївський 2352,3 2346,8 3192,2 2503,4 

18 Петрівський 2729,5 2589,8 3129,5 3480,9 

19 Світловодський 2324,5 2521,9 2900,3 2983,6 

20 Устинівський 2670,3 2180,3 3397,1 3415,9 

21 Ульяновський 2365,2 2331,0 2580,9 3299,1 

22 м. Знам'янка 2436,8 3012,7 2478,1 3391,9 

23 м. Кіровоград 2489,9 2815,4 3224,0 3355,6 

24 м. Олександрія 2433,7 2659,5 3082,8 3330,2 

25 м. Світловодськ 2199,7 2401,7 2725,5 2778,5 

26 Обласні 2652,6 2750,3 3347,0 3256,0 

Всього по області 2401,3 2552,9 3046,1 3104,3 
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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 

 
17.02.2016р.                                                            П-4-1 

м.Кіровоград 
 

"Про роботу Кіровоградської міської  
  організації профспілки працівників  
  освіти і науки України та управління  
  освіти Кіровоградської міської ради щодо 
  удосконалення соціального партнерства у 
  ході реформування освіти, забезпечення  
  соціального захисту працівників галузі  
  шляхом виконання колективного договору" 

  
          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 «Про роботу Кіровоградської 
міської організації профспілки працівників освіти і науки України 
та управління освіти Кіровоградської міської ради щодо   
удосконалення соціального партнерства у ході реформування 
освіти, забезпечення соціального захисту працівників галузі 
шляхом виконання колективного договору» пленум міськкому 
профспілки 

 
 
 

Міжбюджетні трансфери 
(базова та резервна дотації, освітня та медична субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам) 
 на 2016 рік 

 
 

Міжбюджетні трансферти 

Код бюджету 
Назва місцевого бюджету 

адміністративно - 
територіальної одиниці Базова 

дотація 
Реверсна 
дотація 

Освітня 
субвенція 

Медична 
субвенція 

11202100000 м. Знам’янка   13 717,7 21 379,7 19 307,9 

11201100000 м. Кіровоград   20 600,7 192 517,0 158 341,0 

11210310000 м. Олександрія  220629,1  66 461,7 61 835,7 

11204100000 м. Світловодськ  9 033,9  31 805,9 36 679,3 

11301200000 Бобринецький р-н 2 061,5  21 634,2 8 522,9 

11302200000 Вільшанський р-н 1 218,4  15 009,5 7 836,6 

11303200000 Гайворонський р-н 8 992,5  35 498,1 23 513,1 

11304200000 Голованівський з-р   33 407,1 19 390,8 

11305200000 Добровеличківський р-н  3 4798,9 40 291,4 20 933,9 

11306200000 Долинський р-н 
 (Кіровоградська обл.) 

1 132,9  36 245,0 20 875,0 

11307200000 Знам'янський р-н  1 020,9 31 139,6 14 135,2 

11308200000 Кіровоградський р-н  3 399,2 47 487,8 22 456,8 

11309200000 Компаніївський р-н 1 112,2  21 901,4 9 272,0 

11310200000 Маловиськівський р-н   31 429,6 18 218,9 

11311200000 Новгородківський р-н   19 287,1 9 495,5 

11312200000 Новоархангельський р-н 2 286,7  32 731,0 15 264,9 

11313200000 Новомиргородський р-н   30 355,1 17 513,2 

11314200000 Новоукраїнський р-н 3 023,0  48 978,0 25 552,2 

11315200000 Олександрівський р-н  
Кіровоградська обл.) 

49,9  34 463,9 17 347,4 

11316200000 Олександрійський р-н 841,3  44 213,6 21 944,1 

11317200000 Онуфріївський р-н 3 835,1  19 553,5 11 258,6 

11318200000 Петрівський р-н   27 595,7 14 748,6 

11319200000 Світловодський р-н 1 608,4  17 922,3 7 778,7 

11320200000 Ульяновський р-н 5 826,6  31 614,3 14 049,5 

11321200000 Устинівський р-н   15 473,2 8 005,0 

11501000000 отг м. Бобринець 695,5  9 950,6 7 117,6 

11502000000 отг м. Мала Виска   10 914,8 8 416,5 

11100000000 Обласний бюджет 
Кіровоградської області 

23 950,4  139 566,0 461 954,2 

Всього   1 108 836,1 1 081 765,1 
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  ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Звіт управління освіти Кіровоградської міської ради та 

Кіровоградського міськкому профспілки працівників освіти і науки 
України про стан виконання положень колективного договору на 
2012-2015 роки взяти до відома. 

2.   Схвалити послідовні дії сторін колективного договору, 
спрямованих на здійснення соціального партнерства з метою 
забезпечення захисту інтересів працівників галузі на основі 
чинного законодавства та Генеральної і Галузевої Угод. 

3. Зазначити, що міський договір та колдоговори у закладах 
освіти міста виконують функцію щодо врегулювання трудових 
відносин в закладах освіти міста, забезпечення прав, соціальних 
гарантій освітян, застосовуючи практику розв’язання спірних 
питань шляхом переговорів. 

4. Активізувати спільні дії міськкому профспілки та 
представників органів місцевого самоврядування і депутатського 
корпусу щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів 
учасників навчально-виховного процесу. 

5. Вживати заходів щодо реалізації положень ст.19 Закону 
України «Про охорону праці» та ст.44 Закону України «Про 
професійні спілки» стосовно відрахувань первинним 
профспілковим організаціям коштів на створення безпечних та 
нешкідливих умов праці, культурно-масову, фізкультурну і 
оздоровчу роботу. 

6. Домагатись запровадження  в трудових колективах 
додаткових трудових і соціально-побутових пільг шляхом 
включення відповідних положень в колективні договори при 
наявності фінансових та організаційних можливостей. 

7. Продовжити (пролонгувати) дію колективного договору 
між управлінням освіти Кіровоградської міської ради та 
Кіровоградською міською організацією профспілки 
працівників освіти і науки України на 2012-2015 роки зі 
змінами та доповненнями до прийняття Генеральної, Галузевої 
угод та інших принципових нормативно-правових змін.  

 
Голова МК профспілки                               Н.Дзюба 

 
 
 

- інші витрати – ……………………….…...10 000 грн. 
- відрядження – ……………………………10 000 грн. 
- відрахування до ОК профспілки –   …….57 000 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-4-2 від 17.02.2016р. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу апарату та міського комітету профспілки  
працівників освіти і науки України за період між 3 та 4 пленумами 

 
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.  
 

3-й пленум міськкому профспілки 
 27 серпня 2015 року відбувся 3-й пленум Кіровоградського 
міськкому профспілки працівників освіти і науки України. Під час 
роботи пленуму були розглянуті питання «Про соціальний захист 
членів міської організації профспілки працівників освіти і науки 
України в умовах реформування місцевого самоврядування»; «Про 
роботу міськкому профспілки, президії міськкому профспілки та 
апарату міськкому профспілки за 6 місяців 2015 року»; «Про 
виконання бюджету міськкому профспілки за 6 місяців              2015 
року»; «Про виплату членських внесків до обкому профспілки». 
 У роботі пленуму взяли участь Марковський І.І., секретар 
Кіровоградської міської ради; Колодяжний С.О, заступник міського 
голови; Орлов А.О., голова депутатської комісії з питань освіти, 
культури і спорту Кіровоградської міської ради. 
 Профспілкові активісти були нагороджені грамотами та 
грошовою винагородою.  
 

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 

 
17.02.2016р.                                                                 П-4-3 

м.Кіровоград 
 

“Про проект бюджету  
  міськкому профспілки на 2016 рік" 
 

Пленум міського комітету профспілки  
працівників освіти і науки України 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
 1.   Схвалити проект профспілкового бюджету за 12 місяців 
2015 року по прибутках і видатках в сумі . грн. 

По прибутках: 
- відрахування членських внесків – 550 000 грн. 
- інші надходження –  10 600 грн. 
  _____________________________________ 
                                       Всього:    560 600 грн. 
 
По видатках: 
- культмасова робота –  …………………160 700 грн. 
- спортмасова робота –  ………………..…25 000 грн. 
- матеріальна допомога –  ……………..…56 900 грн. 
- грошова винагорода –  ………………….56 000 грн. 
- навчання профактиву –  ………………...25 000 грн. 
- адмінгоспвитрати – …………………….160 000 грн. 
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  Секція голів первинних профорганізацій 
26 серпня 2015 року у залі обласної філармонії урочисто на 

високому професійному рівні пройшла щорічна серпнева 
конференція педагогічних працівників закладів освіти міста 
Кіровограда з порядком денним «Про підсумки роботи освітянської 
галузі в 2014-2015 навчальному році та завдання на новий 2015-
2016 навчальний рік». Після її завершення відбулась секція голів 
первинних профспілкових організацій загальноосвітніх, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста 
Кіровоградської міської організації профспілки працівників освіти і 
науки України.  

На секційного засідання були запрошені                             
в.о. Кіровоградського міського голови Марковський І.І., заступник 
міського голови Колодяжний С.О., начальник управління освіти 
Кіровоградської міської ради Костенко Л.Д. Розглядались питання 
соціального забезпечення працівників закладів освіти міста.  

Під час роботи секції були переглянуті фото і відео 
матеріали про участь первинних профспілкових організацій у 
заходах, які організовує і проводить міськком профспілки. 
Детально обговорені питання щодо проведення щорічних звітних 
зборів, їх порядку денного, регламенту, запрошених.  

 
Тиждень молодого спеціаліста 

 14 вересня, щорічно за традицією, Центр методичної та 
соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської 
міської ради проводить тиждень молодого спеціаліста, присвячений 
великому педагогу сьогодення Василю Олександровичу 
Сухомлинському.  
В актовій залі НВК «Кіровоградський колегіум» за круглим столом 
зібрались молоді вчителі та вихователі, педагоги-практики, 
працівники ЦМСПС управління освіти та голова Кіровоградської 
міської організації профспілки працівників освіти і науки України. 
До молодих спеціалістів, які поповнили велику освітянську сім’ю 
міста Кіровограда, звернулись директор ЦМСПС Пахолівецька 
Марцеліна Володимирівна, заступник директора центру Островська 
Антоніна Борисівна, а також голова міської організації профспілки 
Дзюба Н.Є. Наталія Євгеніївна докладно розповіла молодим 
спеціалістам чим займається багатотисячна освітянська профспілка. 
Познайомила з напрямками, формами і методами профспілкової 

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 

 
17.02.2016р.                                                          П-4-2 

м.Кіровоград 
 

“Про роботу апарату та президії   
  міськкому профспілки між 3 та 4 
  пленумами” 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови 
міськкому профспілки Максимця І.І. «Про роботу апарату та 
президії міськкому профспілки в період між 3 та 4 пленумами» 
Пленум міського комітету профспілки працівників освіти і науки 
України 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 1.   Інформацію «Про роботу апарату та президії міськкому 
профспілки в період між 3 та 4 пленумами» взяти до відома 
(додається). 
 2.   Членам міськкому профспілки довести до відома членів 
первинних профспілкових організацій інформацію «Про роботу 
апарату та президії міськкому профспілки та апарату міськкому 
профспілки в період між 3 та 4 пленумами». 
 3.   Контроль за виконанням постанови покласти на 
заступника голови міськкому профспілки Максимця І.І. 

 
Голова МК профспілки                             Н.Дзюба 
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  роботи. Звернула увагу на те, що Кіровоградська міська організація 
профспілки працівників освіти і науки України приймає участь у 
соціальному захисті працівників освітянської галузі міста, дбає про 
охорону та безпечні умови праці, опікується проведенням 
медичних оглядів, оздоровленням та заняттям спортом. У вільний 
від роботи час, спілчани демонструють свої таланти під час 
проведення фестивалів, конкурсів, спартакіад, зльотів. Адже 
Кіровоградські освітяни є призерами обласних туристичних зльотів 
і спартакіад, конкурсів на кращу первинну профспілкову 
організацію та колективний договір, Всеукраїнського огляду-
конкурсу стану умов і охорони праці та ін. Одним із напрямків 
роботи міської профспілки є робота з молодими спеціалістами та 
ветеранами педагогічної праці, благодійна діяльність, розвиток 
міжнародних зв’язків, робота по житловому забезпеченню. 

 
День позашкільника 

 15 вересня кожного року розпочинається новий навчальний 
рік у закладах позашкільної освіти. В цих закладах продовжується 
навчально-виховний процес у формах гурткової, студійної, 
секційної роботи. Саме в такому широкопрофільному режимі 
десятки років працює позашкільний начальний заклад ЦДЮТ 
«Центр-Юність» (с.Нове) управління освіти Кіровоградської 
міської ради.  
 Цього осіннього сонячного дня на мальовничому 
майданчику біля приміщення Центру в присутності батьків, 
учнівської молоді, мешканців селища Нове проходило святково-
концертне дійство з нагоди початку нового 2015-2016 навчального 
року. Художні колективи та виконавці, переможці та лауреати, 
початківці та досвідчені керівники гуртків, студій, секцій 
демонстрували свою майстерність у творчих роботах та виступах, 
звітуючи про досягнення і здобутки за попередній навчальний рік. 
 Трудовий колектив Центру в повному складі є членами 
первинної профспілкової організації, яка одна з найактивніших у 
складі Кіровоградської міської організації профспілки працівників 
освіти і науки України. Адміністрація закладу (директор Савицький 
В.А.) та профспілковий комітет (голова Симчина О.В.) плідно 
співпрацюють як соціальні партнери, послідовно виконуючи 
вимоги розділів і додатків колективного договору. 
  

працівників освіти і науки України та її членських організацій для 
вирішення питань щодо забезпечення конституційних прав і свобод 
громадян, трудових, соціально-економічних прав та інтересів 
членів профспілки. 

 
 

Депутати   
Кіровоградської  міської 
ради сьомого скликання  
 

За дорученням Кіровоградського 
міського комітету профспілки 
працівників освіти і науки України                        
Голова міськкому профспілки 

Бойко С.В.  
Волкожа Т.П.,  
Колісніченко Р.М., 
Матяшова Л.П.,  
Ніжнікова А.О. 
 

Дзюба Н.Є. 
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  На урочистостях запрошені гості добрими словами шанували 
педагогічних працівників, їх фаховий рівень та відданість 
навчанню і вихованню новенських дітей та молоді. Голова міської 
організації профспілки Дзюба Н.Є. щиро привітала адміністрацію, 
педколектив, техперсонал ЦДЮТ «Центр-Юність» з початком 
навчального року. Наталія Євгеніївна також вручила грамоти за 
активну роботу та соціальне партнерство директору закладу 
Савицькому Віктору Андрійовичу та голові первинної 
профорганізації Симчині Олені Вікторівні. Результатами такої 
співпраці є безперечні високі досягнення в питаннях захисту 
соціальних прав і гарантій всіх без виключення працівників 
Центру, відстоювання та захист їх інтересів на всіх рівнях від 
селищної ради до Президента України. Первинна профорганізація є 
переможцем міських, обласних та Всеукраїнських оглядів-
конкурсів стану умов і охорони праці, на кращу первинну 
організацію та кращу лідера-жінку, міських та обласних оглядів-
конкурсів аматорського мистецтва і спартакіад.  

 
Відзначення Всесвітнього дня боротьби за гідну працю 

 Кіровоградська міська організація профспілки працівників 
освіти і науки України взяла активну участь у відзначенні 
Всесвітнього дня боротьби за гідну працю. Напередодні були 
проведені консультації з начальником управління освіти 
Кіровоградської міської ради Костенко Л.Д. щодо виплати 
індексації працівникам освітянської галузі міста та перерахунку 
заробітної плати працівникам закладів освіти міста в зв’язку з 
підвищенням оплати праці працівникам установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери, в результаті якого з 
1 вересня 2015 року підвищено розмір мінімальної заробітної плати 
до рівня 1378 грн., розмір посадового окладу працівника І 
тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – до рівня 1012 грн., а 
також затверджено розміри посадових окладів та ставок заробітної 
плати за всіма 25 тарифними розрядами у грошовому вимірі. Це 
велика перемога Профспілок України. 
 Освітянам Кіровограда виплата заробітної плати за першу 
половину жовтня нараховувалась за новими тарифами, а в 
заробітну плату за другу половину жовтня було перераховано та 
виплачено надбавку заробітної плати за вересень. Адже були вжиті 
всі заходи для запровадження та здійснення вчасних виплат 

- забезпечувати необхідну організаторську роботу та контроль 
за виконанням законів, постанов та інших актів Верховної, обласної 
і міської рад та їх органів у цій сфері, а також чинного 
законодавства у галузі освіти та нормативних актів. Сприяти у 
вирішенні освітянських проблем у місті. 

 
ІІ.   Депутати-освітяни міської ради  зобов’язуються: 
- надавати міському комітету профспілки працівників освіти і 

науки інформацію про підготовку до розгляду питань, що 
стосуються освіти, проекти рішень з  питань трудових, соціально-
економічних прав та інтересів працівників галузі для  ознайомлення 
і можливості внесення відповідних пропозицій;   

 
- за зверненнями міського комітету профспілки вносити 

пропозиції до міської ради та її  комісій стосовно соціального 
захисту працівників освіти та загальних соціальних питань; 

 
 - брати участь у роботі керівних органів міської організації 
профспілки працівників освіти і науки та членських організацій на 
запрошення цих органів при розгляді питань, пов’язаних з 
забезпеченням Конституційних прав і свобод громадян, трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. 

 
ІІІ. Міський комітет профспілки працівників освіти і науки 

зобов’язується: 
 - вивчати громадську думку, потреби і запити освітян з  
питань соціального захисту та надавати інформацію депутатам-
освітянам  міської ради; 
 

- здійснювати моніторинг виконання діючого законодавства 
України в сфері соціально-трудових відносин та інформувати 
депутатів міської ради; 

 
- розглядати надані депутатами проекти рішень міської ради, 

що стосуються соціального захисту трудящих, в т.ч. працівників 
галузі, їх дітей, надсилати свої пропозиції; 

 
- запрошувати депутатів до участі в урочистих заходах, а 

також в роботі керівних органів міської організації профспілки 
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  надбавок, доплат, премій. При цьому зростання заробітної плати 
педпрацівникам закладів освіти міста залежно від категорій в 
середньому не менше як на 300-600 грн. 
 Треба зазначити, що освітяни Кіровограда протягом року 
вчасно і в повному обсязі отримують заробітну плату. Влітку всі 
працівники в повному об’ємі отримали відпускні та оздоровчі. 
Стабільно виплачується 20% надбавка педпрацівникам та 50% 
надбавки бібліотекарям за престижність праці. До Дня працівників 
освіти педагогічні працівники закладів освіти міста отримали 
щорічну грошову винагороду в розмірі до 45% від посадового 
окладу. 
 Секретар Кіровоградської міської ради І.І.Марковський 
запевнив освітян, що коштів на фінансування освітянської галузі 
міста до кінця 2015 року вистачить. 
 У профспілчан викликає занепокоєння питання 
оздоровлення та санаторно-курортного лікування членів 
профспілки та їх родин. З втратою Фодном соціального 
страхування права забезпечувати санаторно-курортне лікування 
працюючих, освітяни та члени їх сімей залишилися один на один зі 
своїми проблемами. Доходи освітян не дозволяють придбати 
путівку за повну вартість. І діти і їх батьки задовольняються тільки 
відпочинком, а про лікування у санаторіях доводиться тільки 
мріяти. Тому і стоїть сьогодні так гостро питання згідно ст.44 
Закону України «Про профспілки, права та гарантії їх діяльності» 
про виплату роботодавцями 0.3% від фонду заробітної плати на 
оздоровлення, культурно-масову та спортивну роботу. Адже ці 
кошти могли б суттєво здешевити ціни на санаторно-курортне 
лікування. 
 

Освітянські таланти Кіровограда 
Художні колективи та виконавці первинних профспілкових 

організацій Кіровоградської міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України 30 жовтня 2015 року виступили 
з концертною програмою в червоній залі обласного ЦДЮТ на 5-му 
обласному огляді-конкурсі художніх колективів працівників 
закладів освіти «Освітянські самоцвіти Кіровоградщини» під 
девізом: «Краю наш рідний – земля степова, ти велетнів духу світу 
дала». Кращі аматорські колективи освітян Кіровограда 
представили профспілчан степової Еллади. 

Зустріч з депутатами міської ради 
 5 лютого 2016 року в Кіровоградському міськкомі 
профспілки працівників освіти і науки України відбулась зустріч 
членів президії міськкому профспілки з членами постійної комісії з 
питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та 
молодіжної політики Кіровоградської міської ради. Головною 
темою зустрічі була Угода про спільні дії освітян-депутатів та 
міськкому профспілки щодо відстоювання інтересів  працівників 
закладів освіти міста. 

 
У Г О Д А 

про спільні дії на основі поєднання повноважень 
 депутатів сьомого скликання  

Кіровоградської міської ради та виборних органів 
Кіровоградської міської організації профспілки   працівників   

освіти  і  науки  України   
 у забезпеченні функціонування галузі освіти на рівні сучасних 

вимог та захисту соціально-економічних прав  
та інтересів учасників навчально-виховного процесу 
 
Депутати-освітяни Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання  та Кіровоградський міський комітет профспілки за 
дорученням обласної організації профспілки працівників освіти і 
науки України з метою більш повної реалізації положень, наданих 
сторонам Угоди Конституцією України, Законами України „Про 
статус депутата місцевих рад”, „Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності” та Законом України „Про освіту” стосовно 
забезпечення  доступності до якісної освіти  та соціального захисту  
працівників галузі уклали цю Угоду про наступне: 

 
І.   Депутати-освітяни міської ради, незалежно від входження 

до тої чи іншої фракції і депутатської комісії  та міський комітет 
профспілки працівників освіти і науки  зобов’язуються: 

- проводити спільну роботу по забезпеченню умов для 
функціонування установ та закладів освіти міста, конституційних 
прав і свобод працівників освіти,  соціально-економічного захисту,  
всіляко сприяти  комісії міської ради з питань освіти; 
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  У виступі кіровоградців взяли участь: ведучі Дзюба Наталія 
Євгеніївна, голова міськкому профспілки; Коломієць Василь 
Пилипович, голова культмасової комісії міськкому профспілки, 
вчитель НВО СЗОШ № 32 з вступним віршем «Молитва за 
Україну».  

Шевченко Наталія Сергіївна, педагог-організатор НВК 
«Кіровоградський колегіум» піснею «Велична та могутня Україна» 
показала свої неабиякі вокальні здібності та передала ніжність і 
любов до рідного краю.  

Колектив ЦДЮТ «Центр-Юність» представив три покоління: 
молоді працівники центру – Бершадська Юлія Іванівна, секретар-
діловод; Волощук Володимир Семенович, акомпаніатор; Лісун 
Олена Сергіївна, керівник вокального гуртка; Ткаченко Сергій 
Вікторович та члени їх родин виступили з вокально-
хореографічною композицією «Заспіваймо пісню про Україну». 
Ветеранів праці та досвідчених педагогів закладу очолив 
Савицький Віктор Андрійович, директор ЦДЮТ «Центр-Юність». 

Вокальне тріо у складі: Калашнікової Олени Вікторівни, 
вчительки музики; Ведути Світлани Михайлівни та Попової Тетяни 
Анатоліївни, працівників ЗОШ Іст. «Мрія» полонили глядачів 
українською народною піснею "Ой на Івана, ой на Купала» в 
обробці М.Бідака.  

Танцювальний дует Русул Аліни Миколаївни, художнього 
керівника та Перепелиці Олексія Сергійовича, педагога-хореографа 
ШЕВ «В гостях у казки»  вкотре продемонстрував професіоналізм, 
виконавши хореографічну композицію «Залицяння». Присутні в 
залі разом з виконавцями переживали хвилюючі моменти з життя 
закоханих.  

Вокальний ансамбль у складі: Гостренко Лариси Василівни, 
вихователя; Іванової Людмили Юріївни, помічника вихователя; 
Сапецької Тетяни Геннадіївни, помічника вихователя; Федосєєнко 
Ельвіри Миколаївни, вихователя і Ташевої Світлани Михайлівни, 
вихователя ДНЗ № 61 «Гніздечко» та група підтримки вихователів 
ДНЗ № 14 «Калинка» і всі учасники конкурсу завершили виступ 
піснею «Родина».  

Глядачі та поважне журі гучними оплесками вітали кожен 
художній номер конкурсного виступу профспілчан від первинних 
профорганізацій закладів освіти міста Кіровограда, які були 
нагородженні Дипломом за зайняте І місце в обласному огляді-

свідоцтва встановленого зразка. Міська організація профспілки 
щиро вітає працівників атестованих закладів і бажає успіхів у 
подальшій роботі. 

 
Новорічна казка від профспілки 

За традицією 4 січня 2016 року ця яскрава театралізована 
програма для дітей працівників закладів освіти міста Кіровограда 
відбувались у святково вбраному фойє і великій залі 
Кіровоградської обласної філармонії. Перед початком святково-
новорічної програми голова Кіровоградського міськкому 
профспілки працівників освіти і науки України Дзюба Наталія 
Євгеніївна від імені президії міськкому профспілки, 
профспілкового активу освітян щиро привітала всіх присутніх 
профспілчан та їх дітей з новорічними та 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, в ролі якого багато років виступає Коломієць 
Василь Пилипович, голова культурно-масової комісії міськкому 
профспілки) та багато інших добре знайомих малятам казкових 
персонажів. Артисти-аматори, хореографічні колективи, вокальні 
ансамблі, окремі виконавці Кіровоградського обласного дитячо-
юнацького центру показали свою високу майстерність, творчість, 
фантазію. Всі вони зачарували музичним колоритом, яскравими 
костюмами, дивними дитячими талантами. Після закінчення 
святкової програми діти та їх батьки фотографувались із Дідом 
Морозом біля яскравої новорічної ялинки. 

Завдяки постійному завчасному піклуванню міськкому 
профспілки про своїх членів у первинних організації профспілки та 
їх дітей, кожний маленький учасник цих новорічних свят отримав 
солодкий новорічний подаруночок та вітання від Діда Мороза та 
костюмованих казкових персонажів. 

Хочеться подякувати адміністрації і трудовому колективу 
обласної філармонії, обласного дитячо-юнацького центру, всім тим, 
хто підготував і приймав участь у підготовці та проведенні цієї 
святкової новорічної казкової програми для дітей працівників 
освітянської галузі міста і побажати всім  нових творчих успіхів і 
звершень. Хай всім нам щастить в Новому 2016 році! 
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 конкурсі аматорського мистецтва «Освітянські самоцвіти 
Кіровоградщини». Бажаємо творчих успіхів та перемог нашим 
талановитим освітянам-аматорам!   

 
Семінар з питань соцзахисту та пенсійної реформи 

19 і 25 листопада 2015 року під гаслом «Заробітна плата – 
недоторкана частка приватної власності кожного працівника» 
відбулись семінари-практикуми голів первинних профспілкових 
організацій дошкільних і позашкільних навчальних закладів та 
загальноосвітніх навчальних закладів міста з питань соціального 
захисту за тематикою «Форми і методи роботи профспілкових 
організацій закладів освіти міста щодо захисту соціально-
економічних прав та інтересів членів профспілки в умовах 
реформування місцевого самоврядування», які систематично 
організовує Кіровоградська міська організація профспілки 
працівників освіти і науки України. В роботі семінарів взяли участь 
представники виконкому Кіровоградської міської ради та 
управління Пенсійного фонду України в м.Кіровограді.   

Голова міської організації профспілки Дзюба Наталія 
Євгеніївна детально доповіла про рішення Пленуму 29.10.15р. і 
тверду позицію ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 
щодо проекту Закону України «Про освіту» та з приводу намірів 
скасування державних гарантій щодо рівня оплати праці 
педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів 
закладів освіти, житлово-побутового забезпечення педагогічних 
працівників і пенсіонерів з їх числа, гарантій щодо фінансового 
забезпечення освітньої галузі; недопущення узаконення оплати 
праці працівників освіти на основі Єдиної тарифної сітки, яку 
Конституційним Судом України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 
визнано такою, що не відповідає Конституції України; збільшення 
навчального навантаження, тривалості робочого часу вчителів, 
викладачів, вихователів, інших педагогічних працівників; 
збільшення наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних 
закладів, груп дошкільних та позашкільних навчальних закладів; 
обов’язковості укладання з усіма педагогами контракту, обрання їх 
за конкурсом, застосування до них такої процедури, як 
сертифікація; звільнення педагогічних працівників за віковою 
ознакою; відшкодування громадянами до бюджету витрачених на 
їхнє навчання коштів, а також про стратегію і тактику дій 

організацій профспілки, її виборних органів щодо забезпечення 
соціального захисту працівників галузі відповідно до вимог 
чинного законодавства з питань освіти. 

Начальник управління освіти Кіровоградської міської ради 
Костенко Лариса Давидівна і заступник начальника управління 
Серопян Євгеній Олександрович інформували учасників семінару 
щодо забезпечення соціального діалогу між роботодавцем та 
профспілкою в питаннях соціального захисту працівників галузі 
освіти міста, особливості бюджетного забезпечення діяльності 
галузі у 2015 році та перспективи на 2016 рік, а також питання 
виплати заробітної плати, забезпечення передбачених чинним 
законодавством пільг та гарантій працівникам освіти міста. 

Перший заступник начальника управління Пенсійного 
фонду України  в м.Кіровограді Мільченко Лідія Микитівна і 
заступник начальника управління Калюш Ольга Борисівна надали 
фахові роз’яснення з питань пенсійного законодавства як форми 
соціального захисту працівників закладів освіти міста, 
проінформували про зміни нарахування і перерахування пенсій з 1 
вересня 2015 року пенсіонерам за вислугою та працюючим 
пенсіонерам, а також оформлення пенсій з 1 січня 2016 року. 

 
Державна атестація 

Атестація навчальних закладів – це основна форма 
державного контролю за діяльністю навчального закладу, яка 
проводиться не рідше одного разу на 10 років. За наслідками 
атестації визначається ефективність роботи навчального закладу 
відповідно до державних стандартів, результативності навчально-
виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального 
закладу та ступеня її реалізації. 

Експертна комісія, до складу якої входять представники 
Профспілки працівників освіти і науки України, ретельно вивчає 
стан матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного 
забезпечення; організацію та здійснення навчально-виховного 
процесу тощо. 

В жовтні-грудні 2015 року атестувались трудові колективи 
ЗОШ І-ІІІст. № 2, ДНЗ № 21 «Струмочок», ШЕВ «В гостях у 
казки», працівники яких є членами Кіровоградської міської 
організації профспілки працівників освіти і науки України. Ці 
колективи достойно пройшли всі етапи атестації та отримали 
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