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Про діяльність галузевої Профспілки
та Запорізької обласної організації
Профспілки щодо соціальноекономічного захисту спілчан в 2016 році
Профспілка працівників освіти і науки України – найбільша освітянська
Профспілка в Україні і Європі. Вона об’єднує 26 300 ППО і профгруп. Її
членами є 1 670 000 працівників галузі.
Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки
України – одна з найбільших організацій у Всеукраїнській галузевій
Профспілці та найчисельніша у складі Запорізької обласної ради профспілок.
Вона є самою розгалуженою громадською організацією області.
Профспілка працівників освіти і науки України, Запорізька обласна
організація підтвердили свою репрезентативність та отримали відповідні
свідоцтва.
В 2016 році прийнято і зареєстровано нову редакцію Статуту Профспілки,
Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки на
2016-2020 роки, Угоду між Департаментом освіти і науки Запорізької ОДА і
ЗОО ППОНУ на 2017-2020 роки.
В 2016 році проведено 2 засідання пленумів, 14 засідань президії
обласного комітету Профспілки, 3 дні обкому в районних організаціях
Профспілки (Великобілозерська, Гуляйпільська, Чернігівська РОП). При
комітеті продовжили свою діяльність 7 постійних комісій.
За наполяганням і зверненнями Профспілки збільшено обсяги
фінансування освіти. Місцевим бюджетам виділено додаткові кошти за рахунок
резерву освітньої субвенції на обов’язкові виплати із заробітної плати,
погашення її заборгованості, придбання шкільних автобусів, оснащення
загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, поповнення
матеріально-технічної бази.
Своїми наполегливими діями (переговори, письмові звернення, участь у
акціях протесту) в 2016 році Профспілка працівників освіти і науки України
добилась значного підвищення заробітної плати для працівників галузі.
Забезпечено дворазове зростання заробітної плати працівників з травня та

грудня 2016 року. Середній розмір посадових окладів педагогічних працівників
збільшився з 2193 до 2630 гривень, а науково-педагогічних працівників – з 3806
до 4566 гривень, або на 20 %.
Мінімальна заробітна плата збільшилася з 1113 до 1600 гривень, а розрив
між мінімальною заробітною платою та базовим посадовим окладом ЄТС
скоротився з 328 до 265 гривень.
Завдяки проведенню широкої кампанії проти скасування академічних
стипендій вдалося відстояти позицію щодо збереження права студентів на її
отримання. Безпосередньо збільшилися і розміри стипендій.
Проте не всі питання Профспілка вирішувала шляхом переговорів та
соціального діалогу. У 2016 році Профспілка очолювала протестні рухи спілчан
та виходила на активні маніфестації. 7 квітня в Києві відбулася
попереджувальна студентська акція протесту. 6 липня освітяни приймали
участь у Всеукраїнському марші протесту Федерації профспілок України. У
грудні пройшов мітинг проти зростання цін і тарифів. В листопаді делегація
освітян від Запоріжжя взяла солідарну участь у пікетуванні, яке проводила
Київська міська організація Профспілки. Обласна організація Профспілки
приймала участь у Всеукраїнських акціях ЦК Профспілки по збору підписів
членів Профспілки та студентської молоді проти антисоціальних законів та дій
влади.
Співпраця Запорізької обласної організації Профспілки, її організаційних
ланок, виборних профспілкових органів усіх рівнів з соціальними партнерами
(органами державної, виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатами
усіх рівнів, адміністраціями ОТГ, відділами та управліннями освіти,
адміністраціями закладів освіти) базується на взаємоповазі та порозумінні,
законодавчій базі про профспілки, колективно-договірне регулювання
соціально-економічних, трудових відносин, соціальний діалог.
В 2016 році комітетом обласної організації Профспілки проведено ряд
конкурсів на кращу ППО, кращого студентського профспілкового лідера,
обласний етап Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і
охорони праці в навчальних закладах. В обласному конкурсі на кращий
колективний договір Енергодарський БПЛ зайняв І місце в категорії до 200
працівників.
Проходило активне інформування профактиву та членів Профспілки
через системну роботу офіційного сайту обласної організації Профспілки. На
ньому розміщено 125 статей, 17 фоторепортажів. Проводилась системна робота
з профспілкового навчання.
Сьогодні, коли набирає обертів процес створення територіальних громад,
галузева Профспілка займає принципову позицію щодо недопущення грубих
порушень трудового законодавства, втручання в діяльність галузевої
Профспілки. З цією метою ведеться масштабна рз’яснювальна робота на рівні
адміністрацій громад, закладів освіти, профспілкового активу, працівників –
членів Профспілки.
Весною проведено ІV обласну спартакіаду серед працівників ЗНЗ.
Обласна організація приймала активну участь у змаганнях спартакіади ЦК

Профспілки.
Різними формами оздоровлення і відпочинку було охоплено 2095 дітей
членів Профспілки, 560 студентів, 3266 членів Профспілки.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Запорізької обласної
організації Профспілки працівників освіти і науки України Гринь Н.І.,
розширена президія обласного комітету Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію голови обласної організації Профспілки Гринь Н.І. взяти до
відома.
2. Діяльність обласної організації Профспілки та її виборних органів щодо
соціально-економічного захисту спілчан в 2016 році вважати задовільною.
3. Районним, міським організаціям Профспілки, ППО ВНЗ:
3.1. Продовжити роботу, спрямовану на виконання норм Статуту, Програми дій
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України
на 2016-2020 роки в частині організаційного та фінансового зміцнення,
забезпечення єдності солідарних дій організаційних ланок, концентрації зусиль
виборних органів усіх рівнів на організаційну єдність Профспілки.
3.2. Продовжити роботу щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів
працівників і студентської молоді. Активізувати роботу по веденню
громадського контролю за виплатою у повному обсязі заробітної плати,
мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 грн., доплат, надбавок, академічних
та соціальних стипендій.
3.3. Активізувати роботу по проведенню днів районних, міських організацій
Профспілки в ППО, ППО ВНЗ на факультетах та в профгрупах з метою
інформування членів Профспілки про діяльність ФПУ, ЦК, обласного комітету,
рад районних, міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ, збереження та
мотивації членства в Профспілці.
3.4. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974
“Про внесення зміни у додаток 2 до постанови КМУ від 30 серпня 2002 року
№1298” добиватися наближення терміну підвищення посадових окладів
педпрацівників інших закладів, які фінансуються за рахунок державного та
місцевих бюджетів.
3.5. Продовжити роботу щодо збереження цілісності та єдності організаційних
ланок Профспілки з метою недопущення необґрунтованої ліквідації ППО у
процесі оптимізації мережі навчальних закладів, створення опорних закладів,
освітніх округів. Забезпечити співпрацю з новоствореними органами
управління освітою об’єднаних територіальних громад, депутатами місцевих
рад, новими органами місцевого самоврядування на принципах партнерства та
соціального діалогу з метою створення належних умов функціонування

закладів, роботи їх працівників, дотримання трудових прав і соціальноекономічних інтересів членів Профспілки.
4. В рамках проведення Року первинної профспілкової організації, оголошеного
Федерацією профспілок України, в цілях посилення мотиваційних факторів
профспілкового членства, ефективності інформаційного забезпечення провести
обласну профспілкову акцію “Ти потрібен Профспілці, Профспілка потрібна
тобі”. З цією метою:
4.1. Провести інформаційно-методичні наради з головами ППО профспілкових
бюро, профгрупоргами;
перша декада березня,
голови РО, МО Профспілки,
ПО ВНЗ.
4.2. Провести протягом березня-квітня в ППО, профгрупах, профспілкових
організаціях факультетів ВНЗ тематичні профспілкові збори “Ти потрібен
Профспілці, Профспілка потрібна тобі” із залученням соціальних партнерів,
голів РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ, працівників виконавчого апарату
обласного комітету Профспілки. Для цього:
- скласти графіки проведення профспілкових зборів в ППО, профспілкових
організаціях факультетів ВНЗ, профгрупах;
- скласти графіки відвідування і участі в зборах голів РО, МО Профспілки,
ППО ВНЗ, членів рад, президій рад РО, МО Профспілки, ПК ППО;
- до 28.04 надати електронною поштою до обкому Профспілки звіт про
проведення акції за формою, що додається;
голови РО, МО Профспілки,
ППО ВНЗ.
- підготувати та провести тематичні профспілкові збори з використанням
матеріалів профспілкових інтернет ресурсів, Інформаційно-методичного
збірника обкому Профспілки №62;
друга декада березня-квітень
голови ППО, ПК ППО
4.3. Розміщати на сайті обласної організації Профспілки матеріали про роботу
кращих ППО, їх керівників та профспілкових активістів;
протягом року,
прес-служба.
5. Загальний контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної
організації Профспілки Гринь Н.І.
Поточний контроль покласти на заступника голови обласної організації
Профспілки Юдіна Ю.І. та постійну комісію комітету обласної організації
Профспілки з питань колективно-договірного регулювання трудових та
соціально-економічних відносин.

Голова
обласної організації
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