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- навчання активу – 20 тис. грн.  

- адмінгосп. витрати – 200 тис. грн.  

- інші витрати – 5 тис. грн.  

- відрахування ОК – 165 тис. грн.  

3. Доручити президії міському профспілки доопрацювати 

бюджет з врахуванням змін у державному бюджеті щодо 

оплати праці працівників галузі. 

 

 

Голова МК профспілки     О.Дзюба 

 

ПРОФСПІКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-й ПЛЕНУМ 
 

МАТЕРІАЛИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кропивницький 
27.12.2017 
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ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

  ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя 125 

Тел. 27-24-38, 050-341-00-96 
e-mail: mopon-kirovograd@ukr.net                             Оф. сайт:  http://www.mopon.kr.ua 

Розрахунковий рахунок №26006349901 в КФ АТ «Ощадбанк» 
МФО 323475, код ЄДРПУ 24149801 

 
8-й пленум 

27.12.2017 року 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про стан виконання колективного договору між 

управлінням освіти Кіровоградської міської ради та 

Кіровоградським міським комітетом профспілки 

працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки у 

2017 році.  

Доповідають: 

- Костенко Л.Д. – начальник управління освіти 

Кіровоградської міської ради. 

- Дзюба О.В. – голова Кіровоградського міського 

комітету профспілки. 

2. Про роботу міського комітету профспілки, президії 

міського комітету, апарату міського комітету за 2017 рік. 

Доповідає: 

- Дзюба О.В. – голова Кіровоградського міського 

комітету профспілки. 

3. Про виконання бюджету міського комітету профспілки. 

4. Про затвердження планів роботи постійних комісій МК 

профспілки, перспективний план роботи МК профспілки. 

5. Про перейменування міського комітету профспілки. 
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ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

  ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя 125 

Тел. 27-24-38, 050-341-00-96 
e-mail: mopon-kirovograd@ukr.net                             Оф. сайт:  http://www.mopon.kr.ua 

Розрахунковий рахунок №26006349901 в КФ АТ «Ощадбанк» 
МФО 323475, код ЄДРПУ 24149801 

 
ПЛЕНУМ 

 

27.12.2017р     №Пл. -8-5 

ПОСТАНОВА 

м. Кропивницький 

 

Про проект бюджету на 2018 рік 

 

Пленум міського комітету профспілки працівників освіти і 

науки України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

2. Схвалити проект бюджету на 2018 рік по прибутках і 

видатках в сумі 1.450.000,00 м. тис. грн.. 

По прибуткам: 

- відрахування членських внесків – 1.115.000, м. тис. грн.. 

- інші надходження (0,3 %) – 335 тис. грн.. 

По видатках:  

- культмасова робота – 300 тис. грн.  

- спортивна робота – 35 тис. грн.  

- матеріальна допомога – 234 тис. грн.  

- премія профактиву – 56 тис. грн.  

- оздоровлення – 100 тис. грн.  
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ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

  ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя 125 

Тел. 27-24-38, 050-341-00-96 
e-mail: mopon-kirovograd@ukr.net                             Оф. сайт:  http://www.mopon.kr.ua 

Розрахунковий рахунок №26006349901 в КФ АТ «Ощадбанк» 
МФО 323475, код ЄДРПУ 24149801 

 
 

ПЛЕНУМ 
 

27.12.2017р                             №Пл. -8-4 
ПОСТАНОВА 

м. Кропивницький 
 

Про зміну назви 
міської організації 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови міського 

комітету профспілки О. Дзюбу, пленум міського комітету 
профспілки працівників освіти і науки України 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. У зв’язку з перейменуванням міста Кіровоград на місто 
Кропивницький, Кіровоградську міську профспілкову 
організацію працівників освіти і науки України 
перейменувати на Міську профспілкову організацію 
працівників освіти і науки України міста Кропивницький. 

 
 

Голова МК профспілки     О.Дзюба 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО РОБОТУ ПРЕЗИДІЇ ТА АПАРАТУ МІСЬКОГО 

КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І 
НАУКИ УКРАЇНИ ЗА 2017 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 дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладах міста, постійно і гарантовано реалізує 
конституційне право кожного працівника освітянської галузі міста 
на сучасні і безпечні умови праці, на достойну і своєчасну її 
оплату. 

 
1. ВСЕУКРАЇНСЬКІ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ 

 
01 листопада 2016 року відбулась Всеукраїнська Галузева 

акція протесту освітян України результатом якої відбулось 
підвищення з 01 грудня 2016 року першого тарифного розряду 
ЄТС до 1600,00 гривень. 

08 грудня 2016 року відбулась всеукраїнська акція протесту у 
формі пікетування Кабінету міністрів України та Верховної Ради 
України результатом якої стала постанова КМУ №974 від 14 
грудня 2016 року «Про внесення зміни до постанови КМУ від 
30.08.2002 року №1298, «Про оплату праці працівників на основі 
ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», яка 
передбачає підвищення посадових окладів педагогічних 
працівників на два тарифні розряди в закладах освіти, що 
фінансуються за рахунок освітньої субвенції з 01 січня 2017 року,а 
у закладах освіти що фінансуються з місцевих бюджетів 
підвищення посадових окладів педагогічних працівників 
передбачалось з 01 вересня 2017 року. 
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28 грудня 2016 року Міський комітет профспілки звернувся 
до органів місцевої влади з пропозицією збільшити посадові 
оклади педагогічним працівникам у закладах освіти що 
фінансуються з місцевого бюджету на два тарифних розряди з 01 
січня що дозволяє постанова КМУ №974. 

Результатом даного звернення є рішення Кіровоградської 
міської ради від 17 січня 2017 року №757 «Про внесення змін» до 
рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року 
№709 «Про міський бюджет на 2017 рік», згідно якого було 
підвищення посадового окладу педагогічних працівників закладів 
освіти що фінансуються за рахунок місцевого бюджету на два 
тарифні розряди з 01 січня 2017 року. 

 
2. НОВОРІЧНІ СВЯТА ДЛЯ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ ТА ЇХ 

ДІТЕЙ 
 

Перед новим 2017 роком кожен член профспілки отримав 
новорічний подарунок, а також кожна дитина членів профспілки 
також отримали новорічні подарунки. Для дітей членів профспілки 
03 січня 2017 року завдяки творчому колективу ЦДЮТ «Центр 
Юність» відбувся новорічний ранок. 

 
3. ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ (КОЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРУ) МІЖ УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА 

КІРОВОГРАДСЬКИМ МІСЬКИМ КОМІТЕТОМ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НА 2016-2020 РОКИ 
 

Передумовою для підписання договору (колективного 
договору) між Управлінням освіти Кіровоградської міської ради та 
Кіровоградським міським комітетом профспілки працівників 
освіти і науки України на 2016-2020 роки. Було підписання 23 
листопада 2016 року Галузевої Угоди між Міністерством освіти і 
науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки 
України на 2016-2020 роки та Колективного договору (Угода) між 
Управлінням освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 
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9. Спільно з управлінням освіти Кіровоградської міської ради 

проводити організаторську роботу в закладах освіти міста 

по підготовці та проведенню заходів, присвячених 

визначним датам працівників освіти щодо відзначення 

кращих освітян, ветеранів педагогічної праці та 

профспілкового руху. 

10. Міськкому профспілки добиватись реалізації законодавчо 

визначених положень щодо відрахувань роботодавцем 

коштів на проведення в освітянських колективах культурно-

масової і спортивно-масової роботи та забезпечити їх 

раціональне використання. 

11. Пропагувати здоровий спосіб життя, формувати у членів 

профспілки 

повагу до народних традицій та звичаїв, національних, 

історичних, культурних цінностей України. 

12. Всім членам МК профспілки протягом січня-лютого 2018 

року виступити з інформацією про роботу президії та 

апарату МК профспілки в колективах закладів освіти міста 

та направити до 01.03.2018 року пропозиції і зауваження 

щодо удосконалення роботи профспілкових організацій МК 

профспілки. 

 

 

Голова МК профспілки                 О. Дзюба 
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мінімізацію порушень та звуження прав спілчан первинних 

профспілкових організацій і їх виборних органів. 

2. Удосконалювати форми і методи соціального діалогу, подальшої 

співпраці між Міською організацією профспілки працівників 

освіти і науки України та Управлінням освіти Кіровоградської 

міської ради на засадах соціального партнерства, спрямувати цю 

роботу на забезпечення соцзахисту спілчан. 

3. Міському комітету профспілки та ППО вживати заходів 

спрямованих на відстоювання трудових прав та соціально-

економічних інтересів членів профспілки. 

4. Посилити роботу щодо інформаційного забезпечення членів 

профспілки. 

5. Удосконалювати форми та методи культурно-масової, 

спортивно-масової роботи з членами профспілки усіх 

вікових рівнів (молодими спеціалістами, ветеранами праці 

та ін.) та членами їх родин. 

6. Домагатися повної реалізації законодавчо визначених прав 

та повноважень у сфері захисту інтересів працівників освіти 

щодо питань фізичної культури, спорту, дозвілля, туризму, 

розвитку культурно - масової роботи, в т. ч. через систему 

колективних договорів. 

7. Продовжити, роботу щодо організації оздоровлення, 

санаторно-курортного лікування і відпочинку спілчан та 

членів їх сімей. 

8. Забезпечити організоване проведення передплата членами 

профспілки газет "Освіта", "Освітянське слово", 

професійних та профспілкових видань, сприяти активній 

співпраці з цими періодичними виданнями та місцевими 

ЗМІ. 
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обласної державної адміністрації та Кіровоградським обласним 
комітетом профспілки працівників освіти і науки України на 2016-
2020 роки що підписано 21 грудня 2016 року. 

 
15 лютого 2017 року на розширеному засіданні міського 

комітету профспілки у присутності керівників навчальних закладів 
було підписано Договір (Колективний договір) між Управлінням 
освіти Кіровоградської міської ради та Кіровоградським міським 
комітетом профспілки працівників освіти і науки України на 2016-
2020 роки. 

Вище приведені документи являються гарантією додаткових 
благ та гарантій для працівників освіти вище норм чинного 
законодавства і є обов’язковими до виконання. Нажаль на сьогодні 
ці домовленості виконуються частково. 

 
4. РОБОТА З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ 

 
Традиційно у кінці березня кожного року Кіровоградська 

міська організація профспілки працівників освіти і науки України 
проводить міський етап конкурсу «Міс та Містер освітянин» між 
молодими спеціалістами закладів освіти. Цей рік не був 
виключенням. У конкурсі взяли участь шість молодих спеціалістів: 

- Маркова Яна Костянтинівна – ДНЗ №2 
- Заболотня Ольга Миколаївна – ДНЗ №28 
- Комарова Інна Володимирівна ДНЗ №4 
- Крицька Ілона Олександрівна ЦДЮТ « Центр Юність» 
- Полудень Анна Сергіївна – НВО №19 
- Берлін Віталій Володимирович –НВО «Вікторія-П» 
- Переможцями міського етапу та звання «Міс освітянка – 

2017» здобула Заболотня Ольга Миколаївна – ДНЗ №28, 
звання «Містер освітянин – 2017» здобув Берлін Віталій 
Володимирович – НВО «Вікторія-П». 

Всі учасники конкурсу взяли участь у 46-му обласному зльоті 
молодих вчителів. Міську організацію представляли переможці 
міського конкурсу: Заболотня Ольга яка на обласному конкурсі 
зайняла І місце та здобула звання «Міс освітянка – 2017» та Берлін 
Віталій який зайняв ІІ місце та здобув звання «Віце Містер 



 7 

освітянин – 2017». Також міський комітет профспілки спільно з 
центром методичної допомоги проводили брифінги для молодих 
спеціалістів. У жовтні під час осінніх канікул міський комітет 
профспілки проводить для молодих спеціалістів виїзний семінар на 
базі школи ім. В.О. Сухомлинського у селищі Павлиш 
Онуфріївського району Кіровоградської області де молоді 
спеціалісти відвідують музей – меморіал ім. В.О. Сухомлинського, 
ознайомлюються з життєвим та творчим шляхом Великого 
вчителя, відвідують школу де працював Василь Олександрович та 
покладають квіти і вшановують пам'ять біля могили Великого 
вчителя В.О. Сухомлинського. 

 
5. СПОРТИВНО-МАСОВА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА 

РОБОТА 
 

Міська організація профспілки завжди приймає участь у 
заходах присвячених Міжнародному дню солідарності трудящих     
(1 Травня). 

Цього року делегація взяла участь у профспілковому мітингу 
1 травня біля федерації профспілок області. На мітингу було 
прийнято звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування яке передбачає покращення умов для 
людини праці, гідну оплату праці та інші не менш важливі вимоги. 

05 травня 2017 року Кіровоградська міська організація 
профспілки працівників освіти і науки України спільно з обласним 
спортивним товариством «Спартак» провела 6-ту міську 
спартакіаду серед первинних профспілкових організацій закладів 
освіти міста. Цього року у змаганнях взяли участь 32 команди 
закладів освіти міста (240 працівників) спартакіада була насичена 
командним духом, волею до перемоги та гарними емоціями. 
Переможцями цього року стали:  

Серед дошкільних навчальних закладів: 
І місце – ДНЗ №37 
ІІ місце – ДНЗ №62 
ІІІ місце – ДНЗ №73 
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ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

  ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя 125 

Тел. 27-24-38, 050-341-00-96 
e-mail: mopon-kirovograd@ukr.net                             Оф. сайт:  http://www.mopon.kr.ua 

Розрахунковий рахунок №26006349901 в КФ АТ «Ощадбанк» 
МФО 323475, код ЄДРПУ 24149801 

 
 

ПЛЕНУМ 
ПОСТАНОВА 

м. Кропивницький 
 

27.12.2017р.     №Пл.-8-3 
 

Про роботу МК профспілки спрямовану  
на захист державних гарантій та трудових,  
соціально-економічних прав членів 
профспілки відповідно до положень  
Закону України «Про освіту», 
норм Генеральної і Галузевої Угоди 

 
Пленум Міського Комітету профспілки працівників освіти і 

науки України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Відзначити, що організаційні ланки міської організації 

профспілки в період реформування освітньої галузі 

активізували роботу, спрямовану на захист державних 

гарантій та трудових соціально-економічних прав членів 

профспілки, та виборних профорганів, відповідно до 

положень чинного законодавства в галузі освіти, Статуту 

профспілки, колективних договорів та угод, що забезпечило 
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ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

  ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя 125 

Тел. 27-24-38, 050-341-00-96 
e-mail: mopon-kirovograd@ukr.net                             Оф. сайт:  http://www.mopon.kr.ua 

Розрахунковий рахунок №26006349901 в КФ АТ «Ощадбанк» 
МФО 323475, код ЄДРПУ 24149801 

 
ПЛЕНУМ 

ПОСТАНОВА 
м. Кропивницький 

 
27.12.2017р      №Пл. -8-2 

 
Про постанови президії Кіровоградського  
міського комітету профспілки працівників  
освіти і науки України від 27.12.2017 року №П-44 

 
Пленум Кіровоградського міського комітету профспілки 

працівників освіти і науки України 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Затвердити постанови президії Кіровоградського МК 

профспілки. 
1. Постанова президії від 27.12.2017 року №П-44-1 «Про 

затвердження перспективного плану МК профспілки на 
2018 рік». 

2. Постанова президії від 27.12.2017 №П-44-2 «Про 
затвердження планів роботи постійних комісій МК 
профспілки на 2018 рік». 

 
 

Голова МК профспілки      О. Дзюба 
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Серед загальноосвітніх навчальних закладів: 
І місце – НВО «Вікторія – П» 
ІІ місце – ЗОШ №2 
ІІІ місце – Гімназія №9 
Переможці були нагороджені медалями, кубками та 

грамотами.  
З 02 по 04 червня 2017 року в рамках «Року первинної 

профспілкової організації», було проведено виїзний семінар голів 
первинних профспілкових організацій: 

 
«ПЕРВИНКА ВІД А ДО Я» 

Семінар було проведено у форматі тренінгів, практичних 
завдань, лекцій. 

 Особлива увага у цьому році була приділена оздоровленню 
профспілчан та членів їх сімей. 

Міський комітет профспілки виділяв кошти на здешевлення 
проїзду до місця відпочинку, надавав пропозиції щодо місця 
відпочинку, здешевлювали путівки до оздоровчих таборів для 
дітей членів профспілки, здешевлюємо лікування у 
Кіровоградській обласній бальнеологічній лікарні місто Знам'янка. 
Протягом літнього періоду організовували оздоровчі тури 
вихідного дня до «Голубого озера» селище Балахівка, міста 
Світловодська та інші місця відпочинку. Сприяли здешевленню 
поїздок в рамках туру вихідного дня для первинних профспілкових 
організацій. 

 Централізовано закуповуємо квитки на концерти в Обласній 
філармонії та вистави в Обласному театрі з метою забезпечення 
культурного дозвілля членів профспілки. 

 Міський комітет профспілки завжди бере участь у обласних 
спортивних та культурно-масових заходах, зокрема цього року 
члени профспілки взяли участь у обласному огляді-конкурсі 
«Освітянські самоцвіти – 2017». 

 
 Міську організацію на конкурсі представляли: 
Студнікова Наталія, Студніков Олександр, Череп Олена – 

НВО №16 з піснею «Тобі Україно». 
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Рибалка Ірина – НВО №16 з віршом «Блаженний день, коли 
зробив ти вибір» (про вчителя). 

Галіченко Нона, Крицька Валентина, Омельяненко Світлана, 
Чернявська Олена – ДНЗ №16 з піснею «Ой котилась зірка з неба». 

Лісун Олена, Матуляк Анна, Скрипка Валерія – ЦДЮТ 
«Центр Юність» з піснею «Ой ти місяцю». 

Ансамбль бального танцю «Дебют» з хореографічною 
композицією «Ятраночка». 

Буханенко Ольга, Кодема Лариса – ДНЗ №37 з піснею 
«Україна це Ми», та незмінний ведучий, член президії, голова 
культмасової та спортивно-масової комісії МК профспілки 
Коломієць Василь Пилипович. 

 
Колективи достойно виступили гідно представивши 

аматорське мистецтво працівників освіти міста Кропивницький. 
 

6. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСВІТЯН. 
 

Профспілка працівників освіти і науки України – Єдина 
Репрезентативна в Україні галузева профспілка. 

Ми маємо пряме представництво у профільному Міністерстві 
та інших Міністерствах, Кабінеті Міністрів України та Верховній 
Раді України. Завдяки тісній співпраці ЦК профспілки працівників 
освіти і науки України з Міністерством освіти і науки України ми 
маємо на сьогодні Галузеву Угоду яка передбачає умови вищі 
чинного законодавства. 

 На обласному рівні обласний комітет профспілки що 
представляє інтереси освітян області перед ОДА та профільним 
управлінням.  

На міському рівні міський комітет профспілки що 
представляє інтереси освітян міста в Управлінні освіти, Міській 
Раді, Виконавчому комітеті. Завдяки цьому профспілка 
працівників освіти і науки України має дієвий вплив на вирішення 
питань пов’язаних з соціальним захистом освітян, оплата праці та 
інших питань пов’язаних з освітою. На сьогодні чисельність 
профспілчан в Україні складає 5,6 мільйонів чоловік, з них 1,9 
мільйонів чоловік члени профспілки працівників освіти і науки 
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м. Кропивницький. 
3. Первинним профспілковим організаціям спільно з 

керівниками навчальних закладів освіти: 
3.1. Продовжувати спільну роботу по соціальному захисту 

працівники 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. Створити банк кращого досвіду колдоговірної роботи. 
 
 

Голова МК профспілки                 О. Дзюба 
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ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

  ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя 125 

Тел. 27-24-38, 050-341-00-96 
e-mail: mopon-kirovograd@ukr.net                             Оф. сайт:  http://www.mopon.kr.ua 

Розрахунковий рахунок №26006349901 в КФ АТ «Ощадбанк» 
МФО 323475, код ЄДРПУ 24149801 

 
ПЛЕНУМ 

ПОСТАНОВА 
м. Кропивницький 

 
27.12.2017р                            №Пл. -8-1 

 
"Про стан виконання Колективного 
договору між управлінням освіти 
Кіровоградської міської ради та 
Кіровоградським міськкомом 
профспілки працівників освіти і науки 
України на 2016-2020 роки у 2017 році" 

 
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 О.В. 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 за 2016-2020 роки у 2017році 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                                    
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України, що є рушійною і потужною силою для відстоювання прав 
та соціальних гарантій освітян 

 Міський комітет профспілки брав і бере участь в усіх акціях 
протесту як на всеукраїнському так і на місцевому рівнях 
відстоюючи інтереси освітян. 

 Основним чинником захисту прав та соціальних гарантій є 
угоди та колективні договори. На рівні профільного міністерства – 
Галузева угода, на рівні області – Колективний договір, Угода між 
галузевим управлінням ОДА та обласним комітетом профспілки. 
На місцевому рівні – Договір (Колективний договір) між 
Управлінням освіти та Міським комітетом профспілки. На рівні 
навчальних закладів міста колективний договір між 
профспілковим комітетом ППО та адміністрацією навчального 
закладу. Це все дає змогу врегульовувати  всі питання що 
виникають між роботодавцем та найманим працівником, надає 
додаткові блага працівнику вище чинного законодавства.  

 
У цьому році колдоговірна компанія пройшла успішно, 

фактично у всіх навчальних закладах укладено Колективні 
договори. 

Основним пріоритетом міського комітету є надання 
інформації та захист прав та соціальних інтересів члена 
профспілки. Самим гострим питанням в цьому році стало 
прийняття нового Закону України «Про Освіту». Завдяки чіткій 
роботі профспілки було подано 1500 поправок до Закону, нажаль 
взято до уваги біля 200 поправок, але це суттєвий показник, 
зокрема ст. 57 Закону України «Про Освіту», яка була вилучена у 
проекті Закону. 

Завдяки чіткому реагуванню юридичної служби ЦК 
профспілки та Обласного комітету було зупинене переведення на 
контракт працівників освіти пенсійного віку, що є дискримінацією 
по відношенню до пенсіонерів, та порушення чинного 
законодавства, зупинили спроби переведення на контрактну форму 
трудового договору керівників навчальних закладів.  

У нашому місті згідно подання первинної профспілкової 
організації було звільнено керівника навчального закладу, який 
грубо порушував положення Колективного договору, чинне 
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законодавство. На разі іде судовий процес. 
Основним принципом діяльності профспілки працівників 

освіти і науки України є розвиток соціального партнерства. У 
закладах освіти профспілковий комітет є в першу чергу партнером 
і помічником для керівника. Узгоджуючи нормативні акти з 
профспілковим комітетом керівники ділять відповідальність з 
профспілковим комітетом. 

Завдяки партнерським відносинам у керівника є можливість 
вирішити багато виробничих питань. Міський комітет профспілки 
тісно співпрацює з Управлінням Освіти і колегіально подаємо 
пропозиції щодо поліпшення фінансування галузі як на місцевому 
рівні, так і на рівні профільного міністерства. 
 

7. МІСЬКІ ЕТАПИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ. 
 

Кожного року з ініціативи Міністерства освіти і науки 
України і ЦК профспілки працівників освіти і науки України 
проводиться Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану 
умов і охорони праці закладів освіти на якому неодноразово 
заклади освіти міста займали призові місця на Обласному та 
Всеукраїнському рівні.  

У цьому році у міському етапі Всеукраїнського огляду-
конкурсу стану умов і охорони праці переможцями визначено 
Серед загальноосвітніх навчальних закладів: 

І місце – КЗ НВО ЗОШ І-ІІ ступенів ліцей №25 (директор 
Матяшова Л.П., голова ПК – Аброскіна О.В.) 

ІІ і ІІІ місце не призначалось. 
Серед дошкільних навчальних закладів: 
І місце – ДНЗ №37 (завідувач Волкожа Т.П., голова ПК – 

Козакова Д.А.) 
ІІ місце – ДНЗ №22 (завідувач Зубалій А.О., голова ПК – 

Літвін Т.Н.) 
ІІІ місце не призначалось. 
Заклади були нагороджені дипломами міського комітету 

профспілки та грошовими преміями: 
За І місце – 1.500,00 гривень,  
За ІІ місце – 1.000,00 гривень. 
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Міським комітетом профспілки вже об'явлено міський етап 
Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і 
охорони праці по результатам 2017 року. Матеріали будуть 
прийматися до 16 лютого 2018 року. 

Також цього року проводився міський етап Всеукраїнського 
конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію.  

Переможцем цього року стала первинна профспілкова 
організація ДНЗ №73 (голова ПК – Смирнягіна Г.В.). первинна 
організація нагороджується дипломом міського комітету 
профспілки та грошовою премією у розмірі – 500,00 гривень.  

Ще один конкурс який щорічно проводить міський комітет 
профспілки це конкурс «Профспілковий лідер». 

 
8. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
 

Розповсюдження інформації щодо діяльності профспілки 
відбувається безпосередньо через голів ПК які розповсюджують 
інформацію в колективах. Також вся діяльність профспілки та 
інформація (юридична, соціальна та інше), розміщується на сайті 
міського комітету профспілки, сайті обласного комітету та сайті 
ЦК профспілки. 

Багато інформації поданої профспілковим комітетом можна 
побачити у друкованих виданнях: «Центральноукраїнська Освіта» 
- окрема сторінка міського комітету – «Профспілкове життя», 
«Освітянське слово», «Освіта», «Народне Слово», «Україна 
Центр», «Кіровоградська правда». 

Ще одним джерелом інформації як діяти в тій чи іншій 
ситуації можна з інформаційних збірників, які періодично 
видаються обласним та міським комітетом профспілки. 


