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Вітання з Великоднем! Шановні спілчани!

Вітання з Першотравнем! Шановні спілчани!

Щиро вітаю Вас з Міжнародним днем людей праці — 1 Травня!
У ці святкові першотравневі дні весна, як ніколи, пахне свіжістю, ніжністю, оптимізмом. Вона разом з нами радіє квітучим
садам, свіжій зелені посаджених грядок, посмішкам людей. Першотравень завжди був і залишиться світлим і радісним
весняним святом, яке несе з собою надію на майбутнє, бажання змінити життя на краще. Цей день однаково люблять усі
покоління, і він по праву вважається всенародним. Для людей старших Першотравень, як і раніше, символізує трудову
доблесть, а для молоді — животворну силу природи, право на працю, віру в безмежні можливості людини та світле майбутнє.
Не втратила на сьогодні актуальність й ідея солідарності, бо тільки об’єднавши свої зусилля наш талановитий і працелюбний
народ якнайшвидше досягне щасливого й заможного життя.

«МІС ОСВІТЯНКА ТА МІСТЕР ОСВІТЯНИН – 2017»

24 березня 2017 року Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і науки України провела міський етап
конкурсу «Міс освітянка та Містер освітянин – 2017» серед молодих спеціалістів закладів освіти міста Кропивницький.
У цьому році у конкурсі взяли участь шість молодих спеціалістів:
- Маркова Яна – ДНЗ № 2 – вихователь;
- Заболотня Ольга – ДНЗ № 28 – вихователь;
- Комарова Інна – ДНЗ № 4 – вихователь;
- Крицька Ілона – ЦДЮТ «Центр-Юність» - керівник хору;
- Полудень Анна Сергіївна – НВО № 19 – вчитель;
- Берлін Віталій – вчитель НВО «Вікторія – П».
Конкурс проходив у три тури.
У першому турі конкурсанти презентували себе як педагога.
Другий тур являв собою бліц турнір де конкурсанти тягнули білет з ситуацією яка може відбутись у навчальному закладі і
учасник за хвилину мав розповісти який може бути вихід на його думку.
Третій тур «Світ моїх захоплень» висвітлив таланти молодих педагогів, їх захоплення. Також проводився традиційний конкурс
«Стінгазети».
На заході були присутні представники Міської влади, Управління освіти, депутатського корпусу міської ради, директори
навчальних закладів міста, голови профспілкових комітетів, групи підтримки конкурсантів та молоді спеціалісти.
За підсумками конкурсу:
титул «Міс освітянка – 2017» здобула - Заболотня Ольга - вихователь ДНЗ № 28;
титул «Міс інтелект» здобула – Маркова Яна - вихователь ДНЗ № 2;
титул «Міс винахідливість» здобула – Комарова Інна - вихователь ДНЗ № 4;
титул «Міс чарівність» здобула - Полудень Анна Сергіївна – вчитель – НВО № 19;
титул «Міс обдарованість» та «Міс глядацькі симпатії» здобула – Крицька Ілона – керівник хору ЦДЮТ «Центр-Юність»;
та титул «Містер освітянин 2017» здобув – Берлін Віталій – вчитель НВО «Вікторія – П».
Переможці міського конкурсу взяли участь у 46-му обласному зльоті молодих вчителів де у конкурсній програмі здобули титули
«Міс освітянка – 2017» - Заболотня Ольга - вихователь ДНЗ № 28, та «Віце Містер освітянин – 2017» - Берлін Віталій – вчитель НВО
«Вікторія – П».

Подробиці на офіційному сайті - http://www.mopon.kr.ua/?p=2348

Профспілки за конструктивну роботу Кіровоградської міської ради
07 квітня 2017 року Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і науки України провела пікетування
Кіровоградської міської ради у зв’язку з саботуванням депутатами міської ради проведення сесії Кіровоградської міської ради.

Основними вимогами до депутатів Кіровоградської міської ради були:
1. Не саботувати проведення сесії.
2. Вирішити питання фінансування професійно-технічної освіти:
- Заробітна плата викладачів,
- Стипендії,
- Харчування дітей сиріт.
3. Розподіл субвенції виділеної на придбання ліків.
4. Розподіл субвенції виділеної на субсидії.
5. Виділення коштів на інклюзивну освіту.
6. Виділення коштів на придбання громадського транспорту.
7. Прийняти рішення по тарифам на природний газ.

Результатом даної акції стало:
1. Відбулася сесія міської ради.
2. Вирішено питання фінансування професійно-технічної освіти.
3. Розподілені субвенції на ліки та субсидії.
4. Виділено кошти на придбання громадського транспорту.
5. Прийнято звернення до Кабінету міністрів України щодо абонентської плати на природний газ за підключення до
газової мережі.
Подробиці на офіційному сайті - http://www.mopon.kr.ua/?p=2858

Профспілки домоглися перемоги: рішення НКРЕКП про абонплату на газ – скасовано!

10 квітня 2017 року профспілки провели пікетування офісу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Учасники акції вимагали скасування рішення НКРЕКП від 28.03.2017 «Про встановлення тарифів на послуги транспортування та
розподілу природного газу», згідно з яким підвищується плата за газ для населення та промислових підприємств.
Під тиском громадськості, політичних сил Комісія на своєму засіданні скасувала прийняте нею рішення, згідно з яким
запроваджувалася абонентська плата за розподіл газу.

Профспілки виступили за накладення мораторію на підвищення ціни на газ та тарифів на житлово-комунальні послуги без
попереднього громадського обговорення подібних рішень та погодження їх із соціальними партнерами.

\

Щодо збільшення освітньої субвенції та додаткової дотації місцевим бюджетам – звернення ЦК Профспілки

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звернувся від імені
учасників III пленуму до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Федерації
профспілок України з приводу необхідності збільшення у 2017 році обсягів освітньої
субвенції та додаткової дотації місцевим бюджетам на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання загальноосвітніх та інших навчальних
закладів відповідно до їх потреби, забезпечення належними обсягами видатків на
освіту, включаючи стипендіальне забезпечення, при прийнятті Основних напрямів
бюджетної політики на 2018 рік.
\

У Конституційному Суді України оскаржують встановлення мінімального посадового окладу на рівні 1600 гривень

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання про
невідповідність Конституції встановлення мінімального посадового окладу на рівні
1600 гривень.
47 народних депутатів України вважають, що положення частини шостої статті
96 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII, частини
шостої статті 6 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року
№108/95-ВР є неконституційними.
Зокрема, парламентарії просять Конституційний Суд перевірити на
конституційність норму про те, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка)
встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для
працездатних осіб на 1 січня календарного року.
До 1 січня 2017 року, до внесення відповідних змін до трудового законодавства, розмір посадового окладу прив'язувався
до розміру мінімальної зарплати. Автори подання вважають, що, змінивши розрахунок розміру посадового окладу, порушено
конституційні права громадян.
Тому Конституційний Суд просять скасувати відповідні положення КЗпП та Закону «Про оплату праці» про двократне
зменшення розміру посадового окладу порівняно з мінімальною зарплатою.
\

Уряд визначив порядок проведення перевірок інспекторами праці
Днями на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України
«Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Мета акту – забезпечення виконання положень статті 259 КЗпП України,
Конвенції МОП № 81 Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, а також
забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень
у сфері праці.
Рішенням Уряду врегульовується механізм державного нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю. Зокрема, запроваджуються нові підходи у
стосунках держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів
праці визначені профілактична робота та консультування роботодавців.
Так, передбачено, що роботодавці можуть ініціювати проведення державними інспекторами регулярних інформаційнороз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і
поновлення трудових прав працівників.
Запроваджується також можливість проведення за бажанням роботодавця так званого «аудиту» трудового
законодавства, а заходи впливу застосовуватимуться лише у випадку, якщо роботодавець відмовляється усувати порушення
законодавства про працю.
Водночас ухвалена постанова визначає ефективний механізм виявлення неоформлених працівників, що є черговим
кроком Уряду у боротьбі за легалізацію доходів громадян та недобросовісних підприємців.
Нагадаємо, що з метою зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці Уряд знизив ставку ЄСВ з середнього
рівня 41% до 22%.

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!!
Народжених в Квітні:
Народжених в Березні:

 Гончарова Світлана Леонідівна

 Делестьянова Олена Валентинівна

 Симчина Олена Вікторівна

 Немикіна Ольга Анатоліївна

 Гарбузенко Віктор Дмитрович

 Куренкова Валентина В’ячеславівна

 Літвін Тетяна Миколаївна

 Шелест Наталія Миколаївна
 Плужник Людмила Олексіївна

 Сорокіна Тетяна Володимирівна
 Валуйська Марія Олександрівна
 Чернат Марія Михайлівна

