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Про роботу виборних органів
організаційних ланок Профспілки
в умовах фінансової та
адміністративної децентралізації
Не зважаючи на неодноразові акції протесту профспілок, особливо
впродовж грудня 2015 року, та інші заходи, що вживалися безпосередньо
галузевою Профспілкою, більшістю народних депутатів України в порушення
Регламенту роботи Верховної Ради України і вимог Бюджетного Кодексу
України в ніч на 24 грудня 2015 року прийнято ряд антисоціальних законів.
Затверджені в Законі про Державний бюджет України на 2016 рік обсяги
видатків на освіту не відповідають гарантованим статтею 61 Закону України
“Про освіту”.
У 2016 році міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають також
159 об’єднаних територіальних громад, що утворені відповідно до Закону
України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. В Запорізькій
області розпочали свою діяльність 6 об’єднаних територіальних громад (ОТГ):
- Бердянський район – Берестівська ОТГ,
- Веселівський район – Веселівська ОТГ,
- Куйбишевський район – Комиш-Зорянська ОТГ, Смирновська ОТГ,
- Оріхівський район – Преображенська ОТГ,
- Пологівський район – Чапаєвська ОТГ.
Загальна сума освітньої субвенції цим ОТГ затверджена в обсязі 39 632 700
гривень.
Позиція Міністерства освіти і науки України стосовно органів управління
освітою при утворенні об’єднаних територіальних громад викладена у листі від
30.12.2015 №1/9-633 і полягає у збереженні управлінської вертикалі у
виконанні освітніх повноважень та завдань діючих та створюваних органів
управління освітою.
Створення громад, як нових територіально-адміністративних одиниць,
органів їх управління та управління освітою, взаємовідносини їх з галузевою
Профспілкою на місцях зіткнулися з певними питаннями. Мають місце
намагання незаконного вирішення питань реорганізації закладів, прийому та
звільнення працівників, втручання в діяльність Профспілок.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови обласної організації
Профспілки Н.І. Гринь, президія обласного комітету Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію голови обласної організації Профспілки Н.І. Гринь взяти до
відома.
2. Виборним органам організаційних ланок Запорізької обласної організації
Профспілки всіх рівнів посилити роботу з відстоювання трудових прав та
соціально-економічних інтересів членів Профспілки, забезпечивши контроль за
дотриманням норм законодавства щодо своєчасної і в повному обсязі
відповідно до чинних умов оплати праці виплату заробітної плати працівникам
навчальних закладів та установ освіти, включаючи встановлення надбавок за
вислугу років у законодавчо встановлених розмірах та за престижність праці
педагогічним працівникам у максимально граничному розмірі, здійснення
доплат за виконання всіх видів педагогічної роботи, за шкідливі умови праці, за
наукові ступені, вчені звання, підвищення ставок заробітної плати, виплату
винагороди за сумлінну працю, встановлення надбавок та доплат за рахунок
індексації заробітної плати, не допускаючи їх зменшення порівняно з груднем
2015 року.
3. Обкому, радам районних, міських організацій Профспілки:
3.1. Забезпечити моніторинг обсягів освітньої субвенції впродовж 2015 та 2016
років, затверджених районним, міський, обласним бюджетам та бюджетам
об’єднаних територіальних громад, та в разі необхідності вживати заходів для
внесення змін до відповідних бюджетів з метою забезпечення виконання вимог
статті 77 Бюджетного кодексу України щодо повної забезпеченості обсягами
фонду оплати праці.
3.2. Врахувати, що залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець
бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і
використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового
призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази
загальноосвітніх навчальних закладів.
3.3. Активізувати роботу щодо участі у розробці перспективних планів
формування територій громад з метою відображення у них інтересів
освітянської спільноти, а також забезпечити відповідну роз’яснювальну та
інформаційну роботу серед спілчан відповідно до вимог статутної діяльності
Профспілки з питань, пов’язаних з добровільним об'єднанням територіальних
громад, що утворюються згідно з Законом України “Про добровільне
об'єднання територіальних громад від 5 лютого 2015 року № 157-VIII”.
3.4. Вживати заходів для недопущення невиправданого закриття
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та ліквідації
методичних установ, звільнення педагогічних та інших працівників в умовах
добровільного утворення об’єднаних територіальних громад, здійснювати їх
правовий та соціально-економічний захист.
3.5. Забезпечити роботу у напрямку збереження організаційних ланок
Профспілки, вживати заходів для недопущення необгрунтованої ліквідації
первинних профспілкових організацій навчальних закладів, установ освіти при
добровільному утворенні об’єднаних територіальних громад.
3.6. Налагодити співпрацю зі створеними органами управління освітою
об’єднаних територіальних громад на принципах партнерства та соціального
діалогу з метою недопущення порушення прав членів Профспілки.

3.7. Забезпечити проведення нарад, круглих столів, надання консультацій
профспілковому активу з питань функціонування первинних профспілкових
організацій в навчальних закладах, розміщених на територіях новоутворених
об’єднаних територіальних громад.
4. Первинним профспілковим організаціям Профспілки працівників освіти і
науки України забезпечити перейменування первинної профспілкової
організації відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Профспілки
при зміні назви навчального закладу, установи освіти в новоутворених
об’єднаних територіальних громадах.
5. Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної організації
Профспілки Гринь Н.І. та заступника Юдіна Ю.І.
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