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Про виконання Угоди між управлінням освіти і науки Запорізької
облдержадміністрації та комітетом Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України на 2013-2015 роки в 2015
році
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника
управління Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА Грицаєнко О.Л.,
голови Запорізької обласної організації Профспілки Гринь Н.І., пленум обкому
Профспілки відмічає, що департамент освіти і науки, управління освіти в
містах, відділи освіти в районах, районні, міські організації Профспілки,
первинні профспілкові організації ВНЗ провели значну роботу по виконанню
положень обласної Угоди, територіальних угод і колективних договорів, яка
була спрямована на забезпечення своєчасної, в повному обсязі виплати
заробітної плати, доплат і надбавок, стипендій, правовий та соціальноекономічний захист, задоволення культурних, духовних потреб, оздоровлення
спілчан та їх дітей.
Колективно-договірним регулюванням охоплено 100% закладів і установ
освіти.
В ході атестації управлінь, відділів і закладів освіти, здійснення
громадського профспілкового контролю, надання юридичних консультацій
було забезпечено систематичний контроль виконання положень Угод та
колективних договорів.
На засадах соціального партнерства вдалося, в основному, зберегти
мережу дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти.
Продовжується робота по відстоюванню в суді прав та інтересів
педпрацівників на 20% доплату, на 50% доплату бібліотекарям.
Питання індексації доходів у більшості районів області та індексації
стипендій у ВНЗ не вирішено повністю. Не виплачується щорічна винагорода,
крім м. Енергодар, педколеджа, ЗЕТК ЗНТУ, м. Запоріжжя (1%).
Не проводиться відрахування коштів первинним організаціям
Профспілки у розмірі 0,3% ФОП згідно ст. 44 Закону України “Про професійні
спілки”, 0,2% фонду оплати праці на заходи з охорони праці згідно ст. 19
Закону України “Про охорону праці”. Не забезпечено виконання гарантій щодо
забезпечення безоплатним житлом з опаленням і освітленням педпрацівників

сільської місцевості. В багатьох районах не оплачуються відрядження. Не
вирішене питання з пільгового проїзду студентів в міському транспорті.
Із 280 пунктів обласної Угоди не виконано 10, частково виконано 43.
Пленум обласного комітету Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію заступника начальника управління Департаменту освіти і науки
Запорізької ОДА Грицаєнко О.Л. та голови Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України Гринь Н.І. взяти до відома.
2. Стан виконання обласної Угоди на 2013-2015 роки в 2015 році вважати
задовільним.
3. Продовжити дію Угоди на 2013-2015 р.р. на 2016 р. до заключення
Генеральної та Галузевої Угод.
4. Головам РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ:
4.1. Посилити контроль за виконанням положень обласної, територіальних
угод, колективних договорів, особливо з питань оплати праці, дотримання
трудового законодавства, охорони праці, виконання ст.44 Закону України «Про
професійні спілки...», ст. 19 Закону України «Про охорону праці».
4.2. Забезпечити роз’яснення серед працівників освіти питань соціального
партнерства, можливостей і дій усіх ланок Профспілки щодо захисту трудових,
соціально-економічних прав та інтересів спілчан через механізми колективних
договорів та угод.
4.3. Не допускати в угодах та колективних договорах зниження рівня
стандартів і положень, передбачених Галузевою і обласною угодами.
З цією метою внести необхідні зміни і доповнення до діючих угод та
колективних договорів.
4.4. Рекомендувати продовжити дію територіальних угод та колективних
договорів на 2016 рік до укладення Галузевої та обласної угод.
5. Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної організації
Профспілки Гринь Н.І. та постійну комісію обласного комітету з питань
колективно-договірного регулювання трудових і соціально – економічних
відносин.
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