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15.12.2016                              м. Запоріжжя                                                   №Пл-IV-2 

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 ІІ 
півріччі 2016 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Озерової Т.Я. – директора 
Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА та Гринь Н.І. – голови 
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України 
про стан виконання Угоди між управлінням освіти і науки Запорізької ОДА та 
комітетом Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України на 2013-2015 роки і продовженої на 2016 рік, учасники пленуму 
наголошують на необхідності подальшої співпраці обкому Профспілки, 
виборних органів організаційних ланок усіх рівнів та Департаменту освіти і 
науки, місцевих органів управління освіти на засадах соціального партнерства. 

Пленум відзначає, що Профспілка, як Всеукраїнська так і обласна 
організація, відповідаючи вимогам Закону України “Про соціальний діалог” на 
даний час є єдиною репрезентативною професійною спілкою освітян. 

Захисні положення Галузевої Угоди, яку підписано 23 листопада 2016 р. 
стали основою для укладення регіональних галузевих угод і колективних 
договорів навчальних закладів та установ освіти. Застосування їх на місцях 
сприяє позитивному вирішенню питань, пов’язаних з індивідуальними 
трудовими договорами, оплатою та охороною праці, регулюванням робочого 
часу та часу відпочинку, оздоровленням членів Профспілки, їх духовного 
розвитку. 

Угодами і договорами охоплено всі організації, навчальні заклади та 
установи освіти. 



Профспілкою було забезпечено систематичний контроль за виконанням 
положень угод та колективних договорів. 

На засадах соціального партнерства вдалося, в основному, забезпечити 
мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, а також 
зберегти профспілкові організації в умовах децентралізації. 

Гостро стояло питання про виплату заробітної плати в січні та лютому 
поточного року у зв’язку з нерівномірним розподілом державної субвенції, а 
також індексації заробітної плати. Значно нерівномірно виплачується, або 
взагалі не виплачується доплата за престижність праці вчителів і бібліотекарів. 
Не виплачується щорічна винагорода в більшості територіях. Не 
відраховуються 0,3% від ФЗП згідно ст. 44 Закону України “Про профспілки” 
(окрім Енергодара) і 0,2% від ФЗП на заходи з охорони праці. В більшості 
районів не оплачується або оплачується частково відрядження. 

Із 280 пунктів обласної колективної угоди виконано 228 не виконано 9, 
частково виконано 43. 

Пленум комітету обласної організації Профспілки 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА 
Озерової Т.Я. та голови комітету Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України Гринь Н.І. взяти до відома. 

2. Стан виконання обласної Угоди вважати задовільним. 

3. Головам Ро, МО Профспілки, ППО ВНЗ: 

3.1. Забезпечити і посилити контроль за виконанням положень обласної, 
територіальних угод та колективних договорів, особливо з питань оплати праці, 
дотримання трудового законодавства, охорони праці, виконання ст. 44 Закону 
України “Про профспілки”. 

3.2. Довести до спілчан інформацію і забезпечити роз’яснення питань 
соціального партнерства та дії усіх ланок Профспілки щодо захисту їх 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів. 

3.3. Забезпечити належний громадський контроль за дотриманням чинного 
законодавства в умовах реформування освіти в області та децентралізації. 

4. Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України Гринь Н.І. та постійну комісію 



з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-
економічних відносин. 

 
 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                            Н.І. Гринь 


