
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 
 

2ий ПЛЕНУМ 
 

11.02.2015р. 
        

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про виконання Колективного договору між 

управлінням освіти Кіровоградської міської ради та 

Кіровоградським міськкомом профспілки працівників освіти і 

науки України. 

 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 2014 рік. 

Доповідає: Максимець І.І., заступник голови міськкому 

профспілки  

3. Про проект бюджету міськкому профспілки на 2015 рік. 

Доповідає: Кравченко С.Л., бухгалтер міськкому 

профспілки. 

4. Про виплату членських внесків до обкому профспілки. 

 Доповідає: Дзюба Н.Є., голова міськкому профспілки. 

 

   
Для нотаток 
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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 

 
      11.02.2015р.                                                                        П-2-1 

м.Кіровоград 
 

"Про виконання Колективного договору 
  між управлінням освіти Кіровоградської 
  міської ради та Кіровоградським міськкомом 
  профспілки працівників освіти і науки України" 

  
          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 виконання Колективного договору між 

управлінням освіти Кіровоградської міської ради та 
Кіровоградським міськкомом профспілки працівників освіти і 
науки України взяти до відома. 

2. Виборним органам міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України постійно удосконалювати 
форми і методи соціального партнерства з метою підвищення 
ефективності колдоговірної роботи у закладах освіти 
м.Кіровограда. 

3. Первинним профспілковим організаціям спільно з 
керівниками навчальних закладів освіти: 

 
Для нотаток 
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  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 МК 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. 

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 

 
    11.02.2015р.                                                                      П-2-4 

м.Кіровоград 
 

“Про виплату членських внесків 
 до обкому профспілки" 
 

Пленум міського комітету профспілки працівників освіти і 
науки України 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. В умовах багаторічного існування в місті Кіровограді 

потужної альтернативної профспілкової організації «Вільна 
профспілки працівників освіти м.Кіровограда», що вийшла зі 
складу обкому профспілки у 2001 році Кіровоградська міська 
організація профспілки працівників освіти і науки України з 
метою організаційного та фінансового зміцнення міської 
організації профспілки працівників освіти і науки України, 
соціального захисту членів міської організації профспілки і 
надалі буде виплачувати до обкому профспілки 10% від зібраних 
членських внесків. 

2. Контроль за виконанням постанови залишаю за собою. 
 

Голова МК профспілки                             Н.Дзюба 
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  Додаток 1 
до постанови пленуму 
міськкому профспілки 
П-2-2 від 11.02.2015р. 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу президії та апарату міського комітету профспілки  

працівників освіти і науки України за 2014 рік 

 

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.  

Працівникам закладів освіти міста до вересня 2014 року 

виплачувались всі встановлені державою гарантії. Педагогічним 

працівникам в місті було виплачено оздоровчі у розмірі 100% 

заробітну плату, щорічну грошову винагороду, 20% надбавки за 

престижність праці. Вчителі мови, математики, початкових 

класів отримують кошти за перевірку зошитів. Вчителі 

молодших класів та старшої школи отримують доплату за 

класне керівництво. Також оплачується завідування кабінетами 

та майстернями, спортзалом. Обов’язковими є виплати за стаж 

роботи, за звання, категорії. В місті виплачується до чергової 

атестації заробітна плата за результатами попередньої атестації 

педпрацівникам, які мають педагогічне навантаження з кількох 

предметів. Оплата за встановлену кваліфікаційну категорію 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 

    11.02.2015р.                                                                 П-2-3 
м.Кіровоград 

“Про проект бюджету міськкому  
 профспілки на 2015 рік" 
 

Пленум міського комітету профспілки працівників освіти і 
науки України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Схвалити проект профспілкового бюджету на 2015 рік 

по прибутках і видатках в сумі 534900 грн. 
По прибутках: 

            - відрахування членських внесків – 534300 грн. 
 - інші надходження –                               600 грн. 
                                                         Всього:   534900 грн. 
По видатках: 
 - культмасова робота –                    193410 грн. 
 - спортмасова робота –                     15000 грн. 
 - матеріальна допомога –                  47000 грн. 
 - навчання профактиву –                  15000 грн. 
 - премія профактиву –                       35000 грн. 
 - адмінгоспвитрати –                       160000 грн. 
 - інші витрати –                                  10000 грн. 
 - відрядження –                                    6000 грн. 
 - відрахування до ОК профспілки – 53490 грн. 

2. Доручити президії міськкому профспілки доопрацювати 
профспілковий бюджет з врахуванням змін у державному 
бюджеті щодо оплати праці працівників освітянської галузі. 
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  основного предмету поширюється на все педагогічне 

навантаження.  

Технічному та обслуговуючому персоналу виплачується 

10% надбавка, згідно наказів керівників закладів, за прибирання 

туалетів. 40% надбавка виплачується працівникам, які працюють 

у нічний час з 22 години до 6 години ранку. 

Згідно колективного договору міськком профспілки 

виплачує профактивістам грошове заохочення та кращому 

педколективу премію ім. В.І.Каюкова за активну роботу по 

вихованню підростаючого покоління. 

В квітні 2014 року відбулась міська науково-практична 

конференція «Діалог: влада та громадськість у соціально-

економічному захисті працівників освіти м.Кіровограда», яку 

підготував і провів Кіровоградський міськком профспілки 

працівників освіти і науки України за сприяння виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради. Всі учасники 

конференції (голови первинних профспілкових організацій 

міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України та запрошені) отримали програму і проект 

рекомендацій науково-практичної конференції, а також номери 

газети «Освітянське слово». В роботі конференції взяли участь 

представники Кіровоградської міської ради. 

Дзюба Н.Є., голова Кіровоградського міськкому 

профспілки працівників освіти і науки України розпочала 

роботу конференції виступом «Соціально-економічний захист 

працівників освіти: проблеми сьогодення», в якому були 

висвітлені проблемні питання освітянської галузі в країні в 

цілому, в т.ч. і в місті Кіровограді. Зокрема, будь-які рішення, 

що стосуються мільйонів працівників, законні інтереси яких 

представляють профспілки, мають бути максимально 

прозорими, обґрунтованими і, безперечно, таким рішенням має 

передувати конструктивний соціальний діалог. Проблеми 

розвитку соціального діалогу, пошуку його ефективних і 

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 
 

   11.02.2015р.                                                                          П-2-2 
м.Кіровоград 

 

“Про роботу міськкому профспілки,  
  президії міськкому профспілки та  
  апарату міськкому профспілки за  
  2014 рік” 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника 
голови міськкому профспілки Максимця І.І. «Про роботу 
міськкому профспілки, президії міськкому профспілки та 
апарату міськкому профспілки за 2014 рік» Пленум міського 
комітету профспілки працівників освіти і науки України 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Інформацію «Про роботу міськкому профспілки, 
президії міськкому профспілки та апарату міськкому профспілки 
за 2014 рік» 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 2014 рік». 

3. Контроль за виконанням постанови покласти на 
заступника голови міськкому профспілки Максимця І.І. 
 

Голова МК профспілки                             Н.Дзюба 
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  результативних варіантів завжди хвилювали членів первинних 

профспілкових організацій як у плані забезпечення статутної 

діяльності так і участі у розбудові громадянського суспільства, 

формування правових соціально-трудових відносин. Впродовж 

останніх років первинними профорганізаціями міста 

напрацьовано багатий досвід колдоговірного регулювання 

трудових відносин, урізноманітнення форм і методів 

соціального діалогу з владою, з депутатами різних рівнів. 

Дрига В.В., заступник Кіровоградського міського голови з 

питань виконавчої влади фахово розкрив тему виступу «Діалог 

громадськості та влади – важливий фактор вдосконалення 

роботи по соціально-економічному захисту освітян». 

Костенко Л.Д., начальник управління освіти 

Кіровоградської міської ради у своєму виступі «Вирішення 

ситуацій у соціально-економічному захисті працівників закладів 

освіти міста» детально зупинилась на питаннях фінансування 

освітянської галузі міста, вимог постанов уряду щодо суттєвого 

скорочення витрат у бюджетній сфері, впровадження 

максимальної економії коштів на оплату праці освітян міста, на 

утримання і забезпечення роботи закладів освіти міста, поточні 

та капітальні ремонти, інші витрати; відповіла на проблемні 

питання, що хвилюють трудові колективи освітян міста, які 

озвучили голови первинних профорганізацій. 

Пількін В.А., начальник відділу житла Кіровоградської 

міської ради надав інформацію про стан забезпечення житлом в 

м.Кіровограді, вимоги чинного законодавства щодо умов 

проживання та покращення цих умов в разі потреби, про 

необхідний пакет документів для постанови на чергу отримання 

житла, про групи і категорії громадян, які мають відповідні 

пільги на отримання житла та його розмір; окремо зупинився на 

програмах «Доступне житло» та «Молодіжне житло» в 

м.Кіровограді. 

 

На 25-й міській звітно-виборній конференції 

Кіровоградської міської організації профспілки працівників 

освіти і науки України делегатами від первинних 

профорганізацій були висловлені конкретні чіткі пропозиції 

щодо змін і доповнень і до Статуту Профспілки працівників 

освіти і науки України: 

- до розділу ІХ п.86 внести зміни: 

«Відсоток відрахувань до вищестоящих профспілкових 

органів визначає нижчестояща профспілкова організація 

(особливо в умовах існування альтернативних профспілкових 

організацій).» 

- до розділу ІІ п.6.8. внести доповнення: 

«Дія колективного договору розповсюджується на членів 

профспілкової організації, представники якої делеговані для 

підписання колективного договору з роботодавцями.» 
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  Як науковець і викладач, Рижиков В.С., доктор 

педагогічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та аудиту 

Університету сучасних знань (м.Київ) розкрив тему «Соціальний 

захист: економіко-правовий аспект», в якій акцентував тезу, що 

важливим інструментом здійснення первинними 

профспілковими організаціями своєї захисної функції в 

установах освіти та науки, це – колективний договір, основною 

метою якого є покращення умов праці, розширення соціальних 

прав працівників, що регулюються законодавчими та іншими 

нормативними актами і положеннями про соціальний діалог між 

роботодавцем і трудовим колективом.     

Тему «Соціально-економічний захист освітян через 

колдоговірні відносини в розділах соціального захисту, охорони 

праці, культурно-масової та спортивно-масової роботи, 

оздоровлення спілчан» у своїх виступах розкрили члени президії 

та голови постійних комісій міськкому профспілки (соціального 

захисту Пухальська Л.К., голова ПО НВО ЗНЗ № 16, Немикіна 

О.А., голова ПО ДНЗ № 61, Симчина О.В., голова ПО ЦДЮТ 

«Центр-Юність»; охорони праці Максимець І.І., заст.голови 

міськкому профспілки, житлово-побутової Куренкова В.В., 

голова ПО ДНЗ № 31, Євтєєва О.О., голова ПО ДНЗ № 62; 

культмасової і спортивної роботи Коломієць В.П., ПО НВО 

СЗОШ № 32; по роботі з молодими спеціалістами та ветеранами 

праці Петрова Н.С., голова ПО НВО ЗНЗ № 26-ДНЗ; ревізійної 

Бабіч Н.В., голова ПО ДНЗ № 37). 

Серпнева нарада педагогічних працівників у м.Кіровограді 

з порядком денним «Про підсумки роботи освітянської галузі в 

2013-2014 навчальному році та завдання на новий 2014-2015 

навчальний рік» пройшла на високому патріотичному та 

науковому рівні. Після її завершення відбулась секція голів 

первинних профспілкових організацій загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста.  

 

казкових персонажів. 

Кожна первинна профспілкова організація закладу освіти 

міста має в електронному вигляді розділи і додатки 

колективного договору між управлінням освіти та міським 

комітетом профспілки на 2012-2015 роки.  

Спільна комісія від роботодавця та міськкому з 

відповідальністю підійшла до формування колективного 

договору. В ньому передбачені всі питання: загальні положення, 

термін дії колдоговору, створення умов для забезпечення 

стабільного розвитку галузі, зайнятість, регулювання 

виробничих відносин, режим праці та відпочинку, нормування і 

оплата праці, охорони праці та здоров’я, соціальні гарантії, 

пільги, компенсації, розвиток соціального партнерства та ін. 

Колективний договір пройшов ретельну перевірку юристами 

ФПО, спеціаліста з питань колдоговірної роботи апарату ФПУ. 

В додатках до колдоговору на 2012-2015 роки є склад 

спільної комісії від управління освіти та міськкому профспілки 

по контролю за виконанням колективного договору. На членів 

президії міськкому профспілки Індик О.В. та Максимця І.І. 

покладено обов’язки перевірки розділів 7 (охорона праці та 

здоров’я) і 8 (соціальні гарантії, пільги, компенсації); Костенко 

Л.Д. контролює виконання розділу 6 (нормування і оплата 

праці); Дзюба Н.Є. – розділ 9 (розвиток соціального 

партнерства); Васильєва О.К. – розділи 1,2 (термін і сфера дії 

договору) і т.д. 

Сьогоденна реальність профспілкової роботи вимагає 

ставити питання про перегляд відповідних положень чинного 

законодавства, зокрема, необхідно вносити зміни у Закон 

України "Про колективні договори", згідно якого Договори і 

Угоди повинні розповсюджуватись тільки на членів профспілки 

тому, що профспілки представляють сторону найманих 

працівників, які в основному є членами профспілкових 

організацій.  
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  Для ефективності роботи секційного засідання були 

запрошені секретар Кіровоградської міської ради Марковський 

І.І., заступник міського голови Дрига В.В., начальник управління 

освіти Кіровоградської міської ради Костенко Л.Д. Адже 

розглядались дуже важливі питання соціального забезпечення 

працівників закладів освіти міста. Не зважаючи на загострення 

соціально-економічної ситуації в країні, погіршення 

економічного становища освітян, особливо у зв’язку із 

«замороженням» заробітної плати на рівні розрахункового 

розміру І тарифного розряду 852 грн., у зв’язку з чим заробітна 

плата освітян склала лише 44% від продекларованої Законом 

України «Про освіту», міська влада робить все від неї залежне, 

щоб освітяни вчасно і в повному обсязі отримали відпускні, 

оздоровчі та заробітну плату. Більше того, депутатський корпус 

Кіровоградської міської ради зберіг освітянську галузь в місті, 

знайшовши можливість до 1 вересня 2014 року не знімати з 

педагогів надбавки за престижність праці, класне керівництво, 

завідування кабінетами, перевірку зошитів та ін. 

Кіровоградський міськком профспілки працівників освіти і 

науки України, його президія постійно тримають на контролі 

питання фінансового забезпечення галузі. Так, завдяки зусиллям 

міської профспілкової організації була виплачена в грудні 2013 

року щорічна грошова винагорода для педпрацівників. 

Профспілкові організації всіх рівнів звернулись до ЦК 

Профспілки з вимогою звернутись з позовом до суду у зв’язку з 

неконституційними постановами Уряду про зняття надбавок за 

престижність педагогічної праці.  

Були направлені звернення до Президента України, голови 

Уряду України, голови Верховної Ради України та голови ЦК 

Профспілки з глибоким переконанням, що драматичні події на 

Сході України, величезні складності у державі викликані ними, 

які поділяють всі працівники освіти не можуть похитнути 

ставлення держави до пріоритетності освіти, до школи, до 

сімей виїзні тури оздоровлення і відпочинку на ці голубі озера. 

Профспілчани з первинних профспілкових організацій ДНЗ 

№ 2 «Ятранчик» (голова ПО Торубара Т.І.), ДНЗ № 35 

«Світлячок» (голова ПО Аврахова О.М.), НВК «Кіровоградський 

колегіум» (голова ПО Ковальова О.В.), СЗОШ № 14 (голова 

Томаченко О.Г.), НВК Школа-ліцей № 21 (голова ПО Іващенко 

А.Д.), НВК СЗОШ № 32 (голова ПО Крамаренко О.О.), ККТК 

(голова Лапіцька В.М.), міська СЮТ (голова ПО Сіса О.Ф.) 

вдячні організаторам виїзного туру за корисний та приємний 

відпочинок. 

Подібні масові організовані виїзди та екскурсії рідним 

краєм є добрим прикладом для голів і членів первинних 

профорганізацій закладів освіти, як цікаво і змістовно проводити 

культурно-масову роботу. 

До наших осель прийшов Новий 2015 рік! 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. 

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 
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  вчителя без подвижницької праці якого не було б такого 

патріотизму. Вони вважають неприпустимим та вимагають не 

допустити зменшення освітянського заробітку всупереч 

Конституції України та інших нормативно-законодавчих актів, 

особливо в час, коли ціни на продукти харчування та комунальні 

послуги стрімко зростають. 

Початок нового 2014-2015 навчального року виявився 

непростим. Йдуть бойові дії та триває антитерористична 

операція. Питання підготовки закладів освіти м.Кіровограда до 

осінньо-зимового періоду перебувають на постійному контролі 

управління освітою та міською владою. Довелося вносити 

корективи в навчальний процес. Єдине, що може трохи 

пом’якшати «газові» проблеми – це пропозиції щодо 

ефективного використання енергоресурсів. 

Про це і йшлося 26 серпня 2014 року на спільній нараді 

керівників та голів профспілкових організацій закладів освіти 

міста, керівників міста та міських організацій профспілки. 

Суперечливими виявились пропозиції учасників зборів щодо 

зміни навчального процесу. Було запропоновано збільшити 

зимові канікули у школах міста з метою економії коштів на 

оплату тепла та електроенергії. Для цього учням і вчителям 

довелось кожного дня відпрацьовувати додаткові уроки. Заходи 

по переформатуванню освітнього процесу ні в якому разі не 

вплинули на якість освіти. За колективами, які планували 

навчатись шість днів у тиждень, залишили таке право за 

погодженням з управлінням освіти Кіровоградської міської 

ради. Кожен заклад обирає найбільш оптимальний варіант. 

Соціальний захист освітян на даному етапі розвитку 

незалежності України має дуже велике значення. Адже 

прожитковий рівень працівників бюджетної сфери знизився. 

Тому питання виплати заробітної плати, фінансування 

освітянської галузі Кіровограда до кінця 2014 року 

обговорювались на семінарах голів первинних профспілкових 

виборює незалежність України в зоні АТО. Кіровоградська 

міська організація профспілки працівників освіти і науки 

України радо відгукнулась на звернення з проханням 

забезпечити бійців 3-го окремого полку спеціального 

призначення «Кіровоград» вітамінами і ліками. Адже кожен 

свідомий громадянин нашої держави бажає внести свою частку в 

загальну справу перемоги. 

І сьогодні міськком профспілки та первинні профспілкові 

організації  продовжують надавати всіляку 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. передала 

воїнам-захисникам різноманітні кондитерські вироби, щоб їм у 

важку годину сьогодення було якомога легше переносити 

важкий, але такий необхідний тягар захисника країни. 

Літо – пора відпусток і активного відпочинку освітян та 

членів їх сімей. Щорічно Кіровоградський міськком профспілки 

працівників освіти і науки України намагається спланувати 

літній відпочинок своїх спілчан так, щоб вони змогли відпочити 

в оздоровчих закладах і базах відпочинку на березі Чорного 

моря. Ще один напрямок літнього оздоровлення та відпочинку – 

це організовані виїзди до мальовничих куточків нашої 

Кіровоградської області. Один з таких куточків знаходиться біля 

селища Балахівка Петрівського району, другий біля села 

Катеринівка Кіровоградського району.  

Влітку міськком профспілки в котрий раз організовував 

для членів первинних профорганізацій закладів освіти міста та їх 
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  організацій Кіровоградської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки України, на які запрошувались в.о. 

Кіровоградського міського голови Марковський І.І., начальник 

управління освіти Кіровоградської міської ради Костенко Л.Д. 

Освітянських профспілкових активістів цікавило чи вчасно 

буде виплачуватись заробітна плата працівникам галузі освіти, 

чи вистачить коштів на харчування дітей кіровоградських 

закладів освіти, чи вистачить коштів на оплату за комунальні 

платежі і чи буде тепло взимку у дошкільних закладах та 

школах. 

На ці та інші питання профспілчан відповідали 

представники міської влади. Виконуючий обов’язки міського 

голови Марковський І.І. повідомив, що після внесення змін до 

міського бюджету на 2014 рік, які були розглянуті на черговій 

сесії міської ради, освітянам буде виплачено в повному обсязі 

надбавка за престижність праці за 2014 рік. Костенко Л.Д. 

надала роз’яснення, які повинні бути дії адміністрацій закладів 

освіти та їх колективів під час аварійних відключень 

електроенергії. Особливу увагу необхідно приділяти дітям, 

батьки яких перебувають в зоні АТО та вихованцям, що були 

переселені з Донецької та Луганської областей. Лариса 

Давидівна довела до відома присутніх терміни шкільних канікул 

в закладах освіти міста. 

На семінарах були розглянуті питання виконання 

колдоговірних домовленостей щодо соціального-економічного 

захисту працівників закладів освіти міста між управлінням 

освіти та міськкомом профспілки. 

На базі ДНЗ № 73 відбувся семінар-практикум голів 

первинних профспілкових організацій дошкільних закладів 

освіти міста. Основне питання, яке було розглянуто на семінарі 

– «Співпраця адміністрації та профспілквого комітету 

освітнього закладу у соціальному захисті працівників галузі 

через колдоговірну роботу.  

організацій з метою обговорення актуальних питань подальшої 

діяльності організацій Профспілки працівників освіти і науки 

України всіх рівнів в умовах змін політичного устрою та 

реформування країни, збереження активної роботи із захисту 

прав та гарантій своїх членів, посилення діалогу профспілок із 

владою, модернізації профспілкової діяльності, при цьому 

головною функцією галузевої профспілки має залишатися захист 

трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників 

закладів освіти. 

В рамках співпраці Кіровоградського міськкому 

профспілки працівників освіти і науки України з громадськими 

організаціями відбулась зустріч на міжнародному рівні. Члени 

президії міськкому профспілки мали змогу поспілкуватись з 

волонтером Корпусу миру в Україні громадянкою США Гейл 

Веллерайс. Вона розповіла про діяльність цієї міжнародної 

організації, про свою роботу в місті Кіровограді, про своє 

ставлення до України та українців. Багато питань до Гейл було 

про життя освітян в Америці, про умови та оплату праці, 

житлово-побутові умови, про існування та діяльність 

освітянської профспілки. Протягом зустрічі учасники знайшли 

багато спільних тем, які щоденно виникають в процесі трудової 

діяльності у освітянській галузі, над вирішенням яких мають 

працювати профспілки освітян. Результатом зустрічі для всіх 

учасників є розуміння необхідності розширювати і всебічно 

підтримувати зв’язки громадських організацій країн світу, 

спілкуватись, чути і бачити своїх колег, ділитись досвідом, 

об’єднувати свої зусилля з метою зміцнення громадського руху, 

зокрема, профспілкового серед працівників освіти. 

Сьогодні, мабуть, немає в Україні людини, яка б 

залишалась осторонь подій на сході країни і не внесла б 

посильний вклад в підтримку Збройних Сил України, не 

поділяла біль втрати найкращих синів. Освітяни м.Кіровограда 

теж вважають своїм святим обов’язком допомогти тим, хто 
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  Не випадково семінар було проведено в ДНЗ № 73 

«Червона квіточка» (завідувач Давидченко Валентина 

Миколаївна, голова профкому Смирнягіна Анна Валеріївна). 

Адже саме колектив цього закладу був переможцем конкурсу на 

кращий колективний договір, який проводила Федерація 

профспілок області. Адміністрація закладу робить все, щоб 

приміщення закладу виглядало ошатним, теплим, затишним. На 

належному рівні проводиться робота з техніки безпеки та 

охорони праці. Вчасно і в повному обсязі виплачується 

заробітна плата. В закладі робиться все, щоб кожен спілчанин 

хотів йти на роботу і всі свої знання і вміння віддавав улюбленій 

справі. Разом з тим, профспілковий комітет дошкільного закладу 

дбає про членів профспілки, слідкуючи за тим, щоб кожен член 

трудового колективу був забезпечений педнавантаженням, мав 

безпечні умови праці, після роботи міг провести час за своїми 

уподобаннями. Чи то потренуватись у спортивній залі закладу, 

чи відвідати драматичний театр, чи просто поспілкуватись з 

подругами, вишиваючи бісером, чи всім колективом 

відправитись на екскурсію пізнавати рідний край.  

В тому колективі, де завідувач та голова профспілкового 

комітету працюють для людей, йдучи пліч-о-пліч, є високі 

результати в навчально-виховному процесі. Про це йшла мова 

під час виступів завідувача ДНЗ № 73 Давидченко В.М. та 

голови ПО Смирнягіної А.В. Гостей вітали вихованці закладу, 

їхні батьки та вихователі. Присутніх вразила атмосфера 

взаєморозуміння, поваги один одного, єдність мети між 

батьками, трудовим колективом та вихованцями. 

Про виконання розділу колективного договору між 

управлінням освіти Кіровоградської міської ради та 

Кіровоградським міськкомом профспілки працівників освіти і 

науки України № 8 «Соціальні гарантії, пільги, компенсації» та 

про стан матеріального забезпечення освітянської галузі міста 

розповів головам первинних профспілкових організацій 

міськком профспілки працівників освіти і науки України, його 

президія дали високу оцінку роботі Ольги Миколаївни по 

зміцненню рядів нашої галузевої профспілки, досягненням 

членів первинки на своїх робочих місцях, на конкурсах, 

виступах, концертах, спартакіадах. Всі здобутки і перемоги 

первинної профорганізації закладу відбуваються завдяки 

активної щоденної робота її голови, визнаного лідера, фахівця, 

людини небайдужої до проблем своїх колег-членів 

профорганізації. 

3 грудня Генеральна Асамблея ООН оголосила 

Міжнародним днем інвалідів. Адже люди з фізичними або 

психічними вадами повинні бути повноправними членами 

суспільства. Для цього в нашому місті для особливих дітей 

працюють спеціалізовані школи. Тут діти отримують освіту, 

вчаться виживати в умовах сьогодення, отримують навички 

спілкування. Міська влада, педагогічний колектив НВО СЗОШ 

№ 1-ДНЗ на чолі з директором Станкевич Н.В., батьки учнів, 

громадськість роблять все від них можливе, щоб умови для 

перебування дітей в школі були найкращими, щоб діти мали все 

необхідне для навчання та розвитку своїх творчих здібностей.  

За традицією кожного року в День інвалідів в школі 

збираються небайдужі люди, які приділяють увагу, підтримують 

теплим словом, подарунками, солодощами вихованців закладу. 

В цей день гостями закладу були і представники 

Кіровоградської міської організації профспілки працівників 

освіти і науки України. Голова міської організації Дзюба Н.Є. 

від імені профспілчан презентувала школярикам солодкі 

подарунки та кошти на розвиток закладу. 

Міжнародні зв’язки з громадськими організаціями – один 

із напрямківк роботи Кіровоградського міськкому профспілки 

працівників освіти і науки України, завданням якого є 

організація зустрічей з представниками міжнародних 

освітянських профспілок та міжнародних громадських 
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  заступник начальника управління освіти Серопян Є.О. 

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 було те, що влада повинна 

повернутися обличчям до людей, відмовитися від намірів 

обмежити їх конституційні права та соціально-економічні 

інтереси. «Освітяни на межі злиднів!» - з 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. 

 

України вітали завідувача ДНЗ № 62 «Супутник» Колюку Олену 

Вікторівну з ювілейною датою – 50-річчям від дня народження. 

Під час урочистостей голова міськкому профспілки Дзюба Н.Є. 

акцентувала увагу на тісній плідній співпраці адміністрації 

закладу і профкому щодо реалізації положень колективного 

договору по захисту соціально-економічних прав профспілчан, 

оплати праці, охорони праці, ін. Голова первинної 

профорганізації Євтєєва О.О. відносно недавно очолила 

первинку закладу, але вже добре себе зарекомендувала як 

активний дієвий профспілковий ватажок і на звітно-виборних 

зборах була одноголосно переобрана на новий термін. Сама 

Олена Олександрівна як фахівець-любитель майстерно виконує 

роботи з вишивання. Її вишивані твори отримують відзнаки і 

нагороди на виставках народної творчості. 

У вересні директор НВО СЗОШ № 1-ДНЗ Станкевич 

Наталія Василівна відзначала свій 55-річний ювілей. 

Учнівський, батьківський, трудовий колектив та Кіровоградська 

міська організація профспілки працівників освіти і науки 

України щиро вітали іменинницю, побажали миру та спокою, 

стабільності, впевненості у завтрашньому дні, натхнення для 

нових звершень на освітянській ниві. Щоб завжди панувала 

любов, взаєморозуміння та злагода, а серце сповнювалось 

надією та вірою. 

Первинна профорганізація цього навчального закладу, 

голова Романова Т.В., також бере активну участь у діяльності 

міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України.  

У грудні голова первинної профспілкової ДНЗ № 35 

«Світлячок» з багаторічним досвідом профспілкової роботи в 

міській організації профспілки працівників освіти і науки 

України Аврахова Ольга Миколаївна приймала щирі вітання від 

своїх колег, адміністрації закладу, членів профкому з нагоди 

ювілейної дати – 55-річчя від дня народження. Кіровоградський 
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  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. 

Одне з найважливіших питань у роботі Кіровоградської 

міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України по реалізації статутної норми, забезпеченню 

соціального захисту освітян міста є робота з найбільш 

незахищеною соціальною частиною педагогічного корпусу – 

молодими спеціалістами. 

В основному всі напрямки цієї роботи сконцентровані у 

колективних договорах навчальних закладів між 

адміністраціями та профспілковими комітетами. До колдоговору 

вносяться всі зобов’язання та пропозиції, що забезпечать 

належний соціально-економічний і правовий захист молодих 

вчителів. Це, в першу чергу, стосується створення безпечних і 

гігієнічних умов праці; об’єму педагогічного навантаження, 

умов праці та розмірів оплати праці; встановлення норм 

матеріального стимулювання праці;  тривалості робочого часу; 

передбачення заходів по охороні здоров’я молодих спеціалістів 

та членів їх сімей; поліпшення житлово-побутового та 

технічна база. Заняття для гуртківців проходять в 3-х 

приміщеннях закладу. Майже десять тисяч вихованців вийшли зі 

стін «Центру-Юність», які знайшли себе у різних сферах 

діяльності. 

Розділити цю приємну подію було запрошено багато 

гостей: заступник голови Кіровоградської обласної ради Владов 

І.В., директор Кіровоградського обласного ЦДЮТ Суркова Г.П., 

завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи 

ІППО імені В.Сухомлинського Міцай Ю.В., голова 

Кіровоградської міської профспілки працівників освіти і науки 

України Дзюба Н.Є., заст.голови міськкому профспілки 

Максимець І. І. та член президії міськкому профспілки 

працівників освіти і науки України Коломієць В.П., керівники 

ШЕВ «В гостях у казки», заслужені працівники культури 

України Ірина та Микола Русули, директор ЗОШ № 10 Багрій 

С.Н. та директор ЗОШ І ступеню № 37 Дадонова Т.В.  

У січні в музичній залі ДНЗ № 61 «Гніздечко» 

профспілковий комітет, весь трудовий колектив урочисто 

відзначали ювілейну дату – 60-річчя від дня народження 

завідуючої. Бобрикова Зінаїда Дмитрівна вже багато років 

очолює ДНЗ № 61. Всі працівники є членами профспілки, а 

первинна профспілкова організація, її діяльність має високі 

результати у житті Кіровоградської міської організації 

профспілки працівників освіти і науки України. 

Протягом багатьох років первинна профорганізація цього 

дошкільного закладу бере саму активну участь у діяльності 

міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України. Представники первинки систематично беруть участь у 

роботі пленумів, круглих столів, семінарів; виборюють призові 

місця в конкурсах, оглядах, спартакіада. Голова організації 

Немикіна О.А. є членом президії міськкому профспілки. 

У квітні трудовий колектив, первинна профспілкова 

організація, міськком профспілки працівників освіти і науки 
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  культурного обслуговування; надання соціально-побутових 

пільг працівникам тощо. 

Захисні функції міськкому профспілки працівників освіти і 

науки України стосовно освітян міста, в тому числі і для 

молодих спеціалістів, полягають і в тому, що вони з першого дня 

роботи перебувають у полі зору. У випадку непередбачених 

обставин працівникам-спілчанам виділяється матеріальна 

допомога, здійснюється соціальний захист щодо виконання ст.57 

Закону України "Про освіту". 

Міськком профспілки разом з міською владою постійно 

працює над питаннями підвищення заробітної плати для 

молодих спеціалістів, забезпечення їх житлом, виділення коштів 

на придбання методичної літератури та періодичної преси, 

організацію оздоровлення та культмасової роботи. 

Молоді спеціалісти, що прийшли працювати до навчальних 

закладів міста Кіровограда, працевлаштовані за отриманою 

спеціальністю. Управління освіти Кіровоградської міської ради 

за погодженням з профспілковими організаціями укладає з ними 

безстрокові договори і встановлює педагогічне навантаження. 

В рамках міського та 43-го обласного зльоту молодих 

спеціалістів «Тиждень молодого вчителя», присвяченого 75-

річчю утворення Кіровоградської області, 95-річчю від дня 

народження І.Г.Ткаченка, 200-річчя від дня народження 

Т.Г.Шевченка 20 березня 2014 року в кімнаті 

В.О.Сухомлинського Кіровоградського кібернетико-технічного 

коледжу відбувся третій заключний тур міського конкурсу 

молодих спеціалістів «Містер та Міс Освіта 2014», 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. Із 

вступним словом до учасників звернулись Дзюба Н.Є., голова 

Кіровоградського міськкому профспілки працівників освіти і 

На початку року в приміщенні ЗОШ І-ІІІст. № 3 

м.Кіровограда відбувалась урочисто-святкова подія – відкриття 

історико-меморіального музею з нагоди 100-річчя від дня 

заснування цього навчального закладу, на яку було запрошено 

багато шанованих гостей. Серед запрошених були і 

представники Кіровоградської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки України, зокрема, голова міськкому 

профспілки Дзюба Н.Є., депутат Кіровоградської міської ради. У 

великій залі, де проходила друга частина відкриття музею, 

Наталія Євгеніївна звернулась до трудового колективу, 

випускників та учнів ЗОШ № 3, до всіх присутніх з теплими 

словами привітання, дала високу оцінку щодо створення 

шкільного музею, побажала подальшої плідної праці в 

освітянській галузі міста, міцного здоров’я, бадьорого настрою. 

На подвір’ї НВО Школа-ліцей № 21-ДНЗ м.Кіровограда в 

День знань лунали козацькі марші, а святково вбрані учні 

запрошували гостей, які завітали на свято до місця проведення 

заходу. Голова Кіровоградського міськкому профспілки 

працівників освіти і науки України, депутат Кіровоградської 

міської ради Дзюба Н.Є. привітала колектив школи з новим 

навчальним роком і вручила грамоти первинній профспілковій 

організації закладу за активну участь у роботі міської організації 

профспілки. А голова первинної профорганізації Іващенко А.Д. 

була нагороджена почесним дипломом за участь у міському 

конкурсі «Лідер жінка». 

У листопаді 2014 року Центр дитячої та юнацької 

творчості «Центр – Юність» Новенської селищної ради м. 

Кіровограда відсвяткував свій 30-річний ювілей від дня 

заснування. На сьогоднішній день це сучасний заклад зі своїми 

певними традиціями, великою матеріально-технічною базою, 

яка створювалась виключно силами, майстерністю працівників 

Центру: два стадіони, спортивно-оздоровчий комплекс 

загальною площею 3га., бейсбольна галерея, атлетичний зал, 
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  науки України та Журавльова О.В., головний спеціаліст відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління освіти 

Кіровоградської міської ради. 

В міському конкурсі «Містер та Міс Освіта 2014» своїх 

конкурсантів представили первинні профорганізації закладів 

освіти: ДНЗ № 2 «Ятранчик» (завідувач Міліченко А.М., голова 

профкому Торубара Т.І.); ДНЗ № 14 «Калинка» (завідувач 

Богданова І.І., голова профкому Новікова Н.В.); ДНЗ № 17 

«Орлятко» (завідувач Скрипка Н.В., голова профкому 

Слободяник Т.О.); ДНЗ 73 «Червона квіточка» (завідувач 

Давидченко В.М., голова профкому Смирнягіна А.В.); НВО ЗНЗ 

І-ІІІст. № 16 (директор Міщенко М.Г., голова профкому 

Пухальська Л.К.); НВО ЗОШ І-ІІст. № 19-ліцей (директор 

Шаров Ю.М., голова профкому Панасенко О.М.). 

Переможцями міського конкурсу «Містер та Міс Освіта 

2014» стали відповідно: Яшина Лариса Миколаївна, вихователь 

ДНЗ № 2 «Ятранчик» – «Міс освітянка 2014»; Корольов Аркадій 

Володимирович, музичний керівник ДНЗ № 14 «Калинка» – 

«Містер освітянин 2014»; Щербул Світлана Олександрівна, 

вихователь ДНЗ № 17 «Орлятко» - «Міс чарівність»; Химинець 

Марта Василівна, вихователь ДНЗ № 73 «Червона квіточка» - 

«Міс інтелект»; Греку Олена Григорівна, вихователь ГПД НВО 

ЗНЗ № 16 – «Міс креативність»; Базилюк Олена Володимирівна, 

вихователь ГПД НВО ЗОШ № 19-ліцей – «Міс глядацьких 

симпатій». За рішенням оргкомітету і журі конкурсу на 

обласному конкурсі Кіровоградську міську організацію 

профспілки працівників освіти і науки України представляли 

Яшина Л.М., вихователь ДНЗ № 2 «Ятранчик», Корольов А.В., 

музичний керівник ДНЗ № 14 «Калинка», а також Химинець 

М.В., вихователь ДНЗ № 73 «Червона квіточка». 

У вересні, щорічно за традицією, Центр методичної та 

соціально-психологічної служби управління освіти 

Кіровоградської міської ради проводить тиждень молодого 

Глядачі тепло зустрічали вчительку з НВО СЗОШ №1-ДНЗ 

Корчемну Тетяну та її доньку Марійку, які подарували 

спілчанам хвилини спілкування з українською піснею. 

Пооцінювачі гумору насолоджувались гуморесками у виконанні 

голови культмасової комісії міськкому профспілки Василя 

Коломійця. Учасниці вокального квартету «Два кольори» з ДНЗ 

№ 61 «Гніздечко» свій виступ присвятили гостям – воїнам, що 

боронили Іловайськ, Донецький аеропорт в зоні АТО. 

Акомпаніатор дитячо-юнацького центру ЗОШ № 13 Дмитро 

Карауш у притаманній йому манері виконавця співав для жінок-

освітянок. Потім естафету вітань освітян перейняли учасники 

ансамблю «Офіцери». Глядачі підспівували артистам улюблені 

мелодії «Черемшини», «Смереки». А з яким задоволенням 

освітяни слухали мелодію із кінофільму «Довга дорога в дюнах» 

у виконанні саксофоніста ансамблю «Офіцери». 

Театральне мистецтво – одне з найпопулярніших у освітян 

Кіровограда. тому освітянські профспілкові активісти з ДНЗ № 

4, 14, 21, 69, 73; ЗОШ 16, 19, 26, 35, НВК «Кіровоградський 

колегіум»; ЦДЮТ «Центр-Юність», СЮТ та ін. з задоволенням 

відвідують Кіровоградський музично-драматичний театр ім. 

М.Л.Кропивницького. Спілчани насолоджувались захоплюючою 

грою акторів. Переживали і раділи разом з персонажами п’єси. 

Довго лунали оплески, які дарували глядачі акторам. Ми були 

горді з того, що в головній жіночій ролі Уляни, побачили 

колишнього керівника вокального гуртка ЦДЮТ «Центр-

Юність», «Міс Освіту 2010» Дарину Завгородню.  

Кожного року адміністрації та профкоми закладів освіти 

міста Кіровограда запрошують представників міськкому 

профспілки, членів президії, профспілковий актив на ювілейні 

або урочисті заходи, презентації або творчі звіти. І кожен раз 

міськком профспілки за поданням первинних профспілкових 

організацій ювілярів, намагається бути присутніми на таких 

святково-урочистих заходах в закладах освіти міста. 
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  спеціаліста, присвячений великому педагогу сьогодення Василю 

Олександровичу Сухомлинському. 

В залі НВК «Кіровоградський колегіум» за круглим столом 

зібрались молоді вчителі та вихователі, імениті педагоги, 

працівники ЦМСПС управління освіти та голова 

Кіровоградської міської організації профспілки працівників 

освіти і науки України Дзюба Н.Є. Наталія Євгеніївна докладно 

розповіла молодим спеціалістам чим займається багатотисячна 

освітянська профспілка. Познайомила з напрямками, формами і 

методами профспілкової 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.  

Постійно виконується розділ колдоговору 7 "Охорона 

праці та здоров’я". Управління освіти міської ради забезпечує 

організацію та проведення навчання й перевірки знань з охорони 

праці керівників закладів освіти міста, новопризначених, 

відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону праці". 

Міськком профспілки проводить семінари-навчання 

профспілкового активу з питань охорони праці. Ефективними 

формами навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності є 

тематичні вечори, вікторини, олімпіади, практичні та рольові 

ігри тощо. 

В закладах освіти міста проведена атестація робочих місць 

за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

Первинні профспілкові організації-учасниці міського 

огляду-конкурсу отримали від міськкому профспілки дипломи: 

гімназія № 9, ЗОШ № 13, НВО ЗНЗ № 16, НВО ЗОШ № 19, НВО 

ЗНЗ № 21, НВО ЗНЗ № 31, НВО СЗОШ № 32, ЗОШ Іст. № 37, 

ЗОШ Іст. «Мрія», НВО СЗОШ № 1-ДНЗ; ДНЗ № 17, 21, 28, 35, 

37, 61, 63, 73, 74.  

Переможці отримали відповідні дипломи та солодкі призи: 

Сєдих І.І., Кодема Л.В., Козакова Д.А., Попова М.М., Калюжна 

Л.А., Денисенко Л.П., ДНЗ № 37 «Ластівка» (завідуюча Волкожа 

Т.П., голова профкому Бабіч Н.В.); Карауш Д.О., ЗОШ № 13 

(директор Шевченко Н.О., голова профкому Делестьянова О.В.); 

Короткова С.Л., Тесленко І.В., Макаренко О.В., НВО ЗНЗ № 16 

(директор Міщенко М.Г., голова профкому Пухальська Л.К.); 

Щербина С.М., НВО ЗОШ № 19 (директор Шаров Ю.М., голова 

профкому Панасенко О.М.); Даценко О.В., Анциферова Н.Ю., 

НВО ЗНЗ № 21-ДНЗ (директор Засінець Л.В., голова профкому 

Іващенко А.Д.); Калашнікова О.В., Ведута С.В., Шпудейко О.С., 

ЗОШ Іст. «Мрія» (директор Титаренко Л.С., голова профкому 

Гончарова С.Л.); Кушнірук В.В., Корчемна Т.А., Швець А.В., 

Стародубцов А.В., К.В., Ярошевська НВО СЗОШ № 1-ДНЗ 

(директор Станкевич Н.В., голова профкому Романова Т.В.); 

Лісун О.С., ЦДЮТ «Центр-Юність» (директор Савицький В.А., 

голова профкому Симчина О.В.).  

В рамках огляду-конкурсу працювала виставка творчих 

робіт працівників позашкільного центру «Школа мистецтв» 

НВО СЗОШ № 32  Ніжнікової Н.К. та Румянцевої О.В. 

Прекрасне збереже світ…Президія Кіровоградського 

міськкому профспілки працівників освіти науки України 

влаштувала концерт переможців фестивалю аматорського 

мистецтва освітян міста Кіровограда та запросила для виступу 

перед спілчанами вокально-інструментальний ансамбль 

«Офіцери» профспілки УВС Кіровоградської області (голова 

обкому Шевчук В.П.). 
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  України  від 01.08.1992р. № 442. В переважній більшості 

закладів освіти міста створено кабінети з охорони праці, введено 

посади спеціалістів з охорони праці. За рахунок міського 

бюджету працівники закладів освіти міста проходять медичні 

огляди та бактеріологічні обстеження. Кожного року 

проводяться заходи щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 

виробничого травматизму і професійних захворювань. З цією 

метою, закуповуються вогнегасники, нове електрообладнання, 

кухонне пральне обладнання, встановлюються водо- та тепло- 

лічильники, сучасні віконні та дверні блоки, обладнується 

зовнішня огорожа закладів, обладнуються харчоблоки. 

Обов’язковою статтею бюджету є придбання медикаментів. Як 

результат цієї роботи є перемога закладів освіти міста у І, ІІ та 

ІІІ етапах Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і 

охорони праці.   

Як і багато років поспіль, Кіровоградська міська 

організація профспілки працівників освіти і науки України, 

прийняла активну участь у І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського 

огляду-конкурсу стану умов і охорони праці, який 

започатковано Міністерством освіти та ЦК Профспілки 

працівників освіти і науки України. 

В міському етапі огляду-конкурсу прийняли участь серед 

загальноосвітних закладів ЗОШ Іст. «Мрія», ЗОШ № 2, 16, 19, 

31, 37;  серед дошкільних закладів ДНЗ № 22, 27, 28, 37, 69, 73; 

серед позашкільних закладів ЦДЮТ «Центр-Юність». 

Комісія фахово переглянула надані матеріали, побувала в 

закладах освіти та ознайомилась з роботою адміністрацій 

закладів та комісій з питань охорони праці первинних 

профспілкових організацій. Президія міськкому профспілки 

разом з комісією управління освіти Кіровоградської міської ради 

рекомендувала матеріали ЗОШ Іст. «Мрія» (директор Титаренко 

Всеукраїнського фестивалю аматорського мистецтва 

працівників освіти, де творчі колективи і виконавці первинних 

профспілкових організацій Кіровоградського міськкому 

профспілки посідають призові місця.  

Кожен рік мільйони людей зустрічають світлий День 

Перемоги, вітають один одного, бажаючи мирного неба. Тих, 

хто виборов для нас право жити, з кожним роком стає все 

менше. Згадати бойову молодість у святкові травневі дні 

вчителям-ветеранам, дітям війни, які проходять курс реабілітації 

у обласному госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни 

допомогли колеги-освітяни, активісти Кіровоградської міської 

організації профспілки працівників освіти і науки України.  

Педпрацівники закладів освіти міста беруть активну участь 

у спортивних змаганнях. Реалізовуючи колективний договір, 

члени міської організації з року в рік приймають участь у 

обласних спортивних змаганнях та туристичних зльотах і 

завойовують призові місця. Але з причин вкрай важкого 

соціально-економічного становища в країні, особливо на сході 

України, у 2014 році спартакіади, змагання, туристичні зльоти 

були скасовані або перенесені на наступний рік. 

В березні відбувся міський літературно-мистецький огляд-

конкурс художніх колективів і виконавців первинних 

профспілкових організацій закладів освіти м.Кіровограда, 

присвячений ювілейній даті – 200-річчю від дня народження 

Тараса Григоровича Шевченка. Двадцять первинних 

профспілкових організацій направили своїх представників для 

участі. Вірші та поеми Т.Шевченка, пісні на його слова, вірші та 

пісні присвячені Т.Шевченку, українські народні пісні, 

літературно-музичні композиції – все це літературно-мистецьке 

розмаїття тихо, але дуже урочисто прозвучало у виконанні 

вчителів, вихователів, обслуговуючого персоналу шкіл, 

садочків, позашкільних закладів. 
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  Л.С., голова профкому Гончарова С.Л.);  серед дошкільних 

закладів ДНЗ № 28 "Зірочка" (завідуюча Пивоварова С.В., 

голова профкому Вовк В.С.), ДНЗ № 73 "Червона квіточка" 

(завідуюча Давидченко В.М., голова профкому Смирнягіна 

Г.В.), ДНЗ № 37 "Ластівка" (завідуюча Волкожа Т.П., голова 

профкому Бабіч Н.В.); серед позашкільних закладів ЦДЮТ 

«Центр-Юність» (директор Савицький В.А., голова профкому 

Симчина О.В.) подати на обласний ІІ етап Всеукраїнського 

огляду-конкурсу. Обком профспілки направив матеріали 

переможців обласного огляду-конкурсу до участі у ІІІ етапі. І, 

нарешті, колективи ДНЗ № 28 "Зірочка" (завідуюча Пивоварова 

С.В., голова профкому Вовк В.С.) та ЦДЮТ «Центр-Юність» 

(директор Савицький В.А., голова профкому Симчина О.В.) 

отримали заслужені винагороди за перемогу у ІІІ етапі 

Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці. 

Вони були нагороджені Почесними грамотами Міністерства 

освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і 

науки України. Щиро вітаємо всіх переможців і бажаємо успіхів 

у роботі. 

На початку року в Кіровоградській міській організації 

профспілки працівників освіти і науки України були підведені 

підсумки міського огляду-конкурсу на кращого профспілкового 

лідера-жінку у первинних профспілкових організаціях закладів 

освіти міста. В огляді-конкурсі взяли участь переважна 

більшість первинних профорганізацій. Оргкомітет та журі 

конкурсу уважно переглянули надані презентаційні матеріали і 

визначило кращих з найкращих. 

Дипломантами міського огляду-конурсу стали Пухальська 

Л.К., голова ПО НВО ЗНЗ № 16-ДЮЦ «Лідер», Іващенко А.Д., 

голова ПО НВО Школа-ліцей № 21-ДНЗ; Тригорло О.М., голова 

ПО ДНЗ № 27 «Вишенька», Куренкова В.В., голова ППО ДНЗ № 

31 «Берізка», Немикіна О.А., голова ПО ДНЗ № 61 «Гніздечко», 

Смирнягіна А.В., голова ПО ДНЗ № 73 «Червона квіточка». 

профспілки працівників освіти і науки України з питань 

соціального захисту членів профспілки; спільну роботу 

адміністрації та профкому закладу освіти з питань соціального 

захисту профспілчан через колективний договір.  

Учасники семінару-практикуму отримали всі необхідні 

матеріали для повноцінної роботи первинних профспілкових 

організацій в друкованому та електронному вигляді 

(інформаційний збірник «Ведення документації у первинній 

профорганізації»). 

Міськком профспілки працівників освіти і науки України, 

виконуючи пункти Угоди між управлінням освіти 

Кіровоградської міської ради і міськкомом профспілки 

працівників освіти і науки України визначив напрямки 

діяльності профспілкових організацій у сфері духовного 

розвитку членів профспілки. Ми вважаємо, що саме рівень 

культури і умов дозвілля наших спілчан значною мірою 

зумовлюють робочий настрій. Створення в педколективах 

сприятливого і комфортного мікроклімату попереджують 

виникнення соціальних і трудових конфліктів. Президія та 

культмасова комісія міськкому профспілки організували 

культурно-масову і спортивно-масову роботу так, щоб цікава 

справа прийшла до душі кожному педпрацівнику, щоб ця робота 

сприяла культурному і духовному розвитку працівників закладів 

освіти міста. 

Культурно-масовою роботою були охоплені всі члени 

профспілки та їх діти. Професійні та календарні свята 

відзначаються у кожній первинній профорганізації: Новорічні 

свята і Різдвяні свята, Перше травня, День Перемоги, День 

вчителя, Міжнародний жіночий день та багато інш.  

Необхідно наголосити на тому, що міськком профспілки 

має хороші досягнення в культурно-масовій роботі. Це постійно 

підтверджують і результати виступів на міських та обласних 

оглядах-конкурсах "Освітянські самоцвіти" в рамках 
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  Переможцями міського огляду-конкурсу на кращого 

профспілкового лідера-жінку журі визначило Аврахову О.М., 

голову первинної профспілкової організації ДНЗ № 35 

«Світлячок» та Симчину О.В., голову первинної профспілкової 

організації ЦДЮТ «Центр-Юність». Голова міськкому 

профспілки Дзюба Н.Є. вітала всіх учасників міського огляду-

конкурсу, висловила подяку за творчі презентаційні роботи, 

побажала нових здобутків у профспілковій діяльності, 

подальшого розвитку профспілкового руху в обласному центрі, 

авангардом якого є такі чудові профспілкові лідери-жінки. З 

нагоди Міжнародного жіночого свята 8 березня Наталія 

Євгеніївна вручила учасникам конкурсу солодкі подарунки, 

переможці отримали відповідне матеріальне заохочення. 

З метою удосконалення внутрішньоспілкової роботи щодо 

зміцнення єдності і консолідації профспілкового руху, розвитку 

творчої ініціативи, підвищення ролі первинних профспілкових 

організацій у вирішенні завдань організаційного і фінансового 

зміцнення Профспілки, мотивації профспілкового членства, 

виконання Закону України «Про професійні спілки, їх прав та 

гарантії діяльності», Статуту Профспілки, рішень УІІІ з'їзду 

галузевої профспілки, УІ з'їзду ФПУ та Програми основних 

напрямків діяльності обласної організації профспілки на 2010-

2015рр, підготовки до 75-річчя обласної організації профспілки 

президія, реалізації Програми дій міської організації профспілки 

на 2010-2015роки в Кіровоградській міській організації 

профспілки працівників освіти і науки України підведені 

підсумки міського етапу огляду-конкурсу на кращу первинну 

профспілкову організацію закладів освіти міста за 2013 рік. 

Оргкомітет уважно і фахово розглянув матеріали учасників 

конкурсу і визначив кращих з найкращих. Переможцями 

міського огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову 

організацію вибороли: 1 місце – ЦДЮТ «Центр-Юність» 

(директор Савицький В.А., голова ПО Симчина О.В.); 2 місце – 

працівників освіти і науки України та голова комісії з питань 

освіти Кіровоградського міськвиконкому Орлов А.О., директор 

Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу Токарєв 

О.Ю.  

За тиждень після міської звітно-виборної конференції 

відбувся семінар-практикум для новообраних голів первинних 

профспілкових організацій закладів освіти міста Кіровоградської 

міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України, які були обрані на звітно-виборних зборах первинних 

профорганізацій в 2014 році.  

Голова міськкому профспілки Дзюба Н.Є., члени президії 

міськкому профспілки,  переможці Всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію 

Симчина О.В., голова первинної профорганізації ЦДЮТ «Центр-

Юність», Бабіч Н.В., голова ревізійної комісії міськкому 

профспілки, голова первинної профорганізації ДНЗ № 37 

«Ластівка» докладно розповіли про основні напрямки діяльності 

міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України, про особливі умови роботи зважаючи на активну 

діяльність Вільної профспілки, яка перебуває в м.Кіровограді. 

Всебічно і детально були розглянуті питання ведення 

профспілкової документації, проведення загальних зборів та 

засідань профкомів, роботи постійно діючих комісій профкому, 

планування роботи первинної профорганізації на рік, квартал, 

місяць та багато інших питань оргмасової роботи, соціального 

захисту, охорони праці, культмасової і спортивної роботи, 

оздоровлення та відпочинку.   

На семінарі були розглянуті базові питання діяльності 

галузевої профспілки, а саме: Статут та структуру Профспілки 

працівників освіти і науки України, нормативні документи та 

положення про міську та первинні організації галузевої 

профспілки; співпрацю з міською владою, управлінням освіти 

Кіровоградської міської ради та Кіровоградського міськкому 
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 НВО ЗНЗ № 31 (директор Тиханська Т.І., голова ПО Чернат 

М.М.); 3 місце – ДНЗ № 37 (завідувач Волкожа Т.П., голова ПО 

Бабіч Н.В.). Вони отримали почесні грамоти міськкому 

профспілки та грошові премії за високі досягнення в організації 

та проведенні профспілкової роботи в трудових колективах 

освітян. Матеріали первинної профорганізації ЦДЮТ «Центр-

Юність» направлені до обкому профспілки для участі в 

обласному етапі огляду-конкурсу. 

В первинних профспілкових організаціях, що входять до 

складу Кіровоградської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки України активно проходила звітно-

виборна кампанія. Збори в первинних профорганізаціях 

відбувались організовано з високою активністю членів 

профспілки. В обговоренні доповідей голови первинної 

організації та голови ревізійної комісії приймає участь 

переважна кількість членів. Основні питання, що піднімали 

профспілчани – це «замороження» мінімальної заробітної плати, 

зниження виплат за престижність праці та проект змін в 

законопроекті «Про удосконалення норм законів з метою 

забезпечення фінансово-економічної стабільності в Україні». 

22 жовтня 2014 року відбулась 25 звітно-виборна 

конференція Кіровоградського міського комітету профспілки. 

Перед делегатами конференції зі звітною доповіддю виступила 

голова міськкому профспілки Дзюба Н.Є. було проаналізовано 

роботу міської організації профспілки з питань організаційної 

роботи, соціального захисту спілчан, реалізації права членів 

профспілки на культурно-масову та туристсько-спортивну, 

оздоровчу роботу, охорону праці, роботу з молодими 

спеціалістами та ветеранами педагогічної праці, інтеграцію у 

міжнародний профспілковий рух та інщі напрямки роботи 

апарату та президії міськкому профспілки. Зі звітною доповіддю 

виступила голова ревізійної комісії Бабіч Н.В., голова ПО ДНЗ 

№ 37 «Ластівка». В обговоренні доповідей взяли участь голова 

комісії соціального захисту міськкому профспілки Пухальська 

Л.К., голова ПО НВО ЗНЗ № 16, голова культурно-масової та 

спортивно-туристичної роботи Коломієць В.П., член ПК НВО 

СЗОШ № 32. Виступаючі на конференції голови первинних 

профорганізацій Немикіна О.А., ДНЗ № 61 «Гніздечко», 

Ковальова О.В., НВК «Кіровоградський колегіум», Симчина 

О.В., ЦДЮТ «Центр-Юність», Петрова Н.С., НВО ЗНЗ № 26-

ДНЗ, Чернат М.М., НВО ЗНЗ № 31 дали високу оцінку роботі 

комісій міськкому профспілки, намітили шляхи реалізації 

Програми дій профспілкової організації на 2015-2020 роки. 

Делегати заслухали доповідь голови мандатної комісії 

Федорченко Т.І., яка констатувала, що вік голів первинних 

профспілкових організацій закладів освіти міста молодшає, 

серед голів первинок є чоловіки, 97% делегатів мають вищу 

освіту та ін. 

На звітно-виборній конференції було обрано голову 

міськкому профспілки. Колеги вкотре довірили цю посаду Дзюбі 

Н.Є. Заступником голови міськкому профспілки обрано 

Максимця І.І. 

До складу президії міськкому профспілки одноголосно 

було обрано Чернат М.М., НВО ЗНЗ № 31, Коломійця В.П., НВО 

СЗОШ № 32, Симчину О.В., ЦДЮТ «Центр-Юність», Немикіну 

О.А., ДНЗ № 61 «Гніздечко», Пухальську Л.К., НВО ЗНЗ № 16, 

Кравченко С.Л., ДНЗ № 14 «Калинка». 

Ревізійну комісію міськкому профспілки було обрано у 

кількості 3 осіб: Бабіч Н.В., ДНЗ № 37 «Ластівка», Денисенко 

С.О., ЗОШ Іст. № 37, Бойко О.В., ДНЗ № 19 «Дзвіночок». 

Конференція затвердила склад міськкому профспілки, 

делегувала представників до складу обкому профспілки та 

обрала делегатів на 20 обласну звітно-виборну конференцію. 

Оцінку роботи Кіровоградського міськкому профспілки 

працівників освіти і науки України за 5 років дали запрошені на 

конференцію Коваленко Т.І., зав.оргвідділом обкому профспілки 
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