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Про виконання Угоди між Департаментом освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації та комітетом Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки в 2017 
році 
 
          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 Департаментом освіти і науки Запорізької ОДА 
та комітетом Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України на 2017-2020 роки в 2017 році,  учасники пленуму наголошують 
на необхідності подальшої співпраці обкому Профспілки, виборних 
профспілкових органів організаційних ланок усіх рівнів та Департаменту освіти 
і науки, територіальних органів управління освітою на 
засадах соціального партнерства. 
 
           Положення Галузевої, обласної угод стали основою для укладення 
територіальних галузевих угод і колективних договорів навчальних закладів та 
установ освіти. Застосування їх на місцях сприяє позитивному вирішенню 
питань, пов’язаних з 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, де є осередки галузевої Профспілки. Переважна більшість угод 
і колективних договорів укладена на терміни Галузевої і обласної угод. 
 
          В ході проведення атестації управлінь, відділів, закладів та установ 
освіти, громадського контролю у вищих навчальних закладах департаментом, 
органами управління освітою, штатними працівниками обкому Профспілки 
забезпечено систематичний контроль за виконанням положень угод та 
колективних договорів. 



 
            На засадах соціального партнерства вдалося, в основному, зберегти 
мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів, а також 
більшість профспілкових організацій в умовах децентралізації, утворення 
громад. Процес колективно-договірного регулювання в територіальних 
громадах має свої особливості і деякі труднощі, які зумовлені новизною 
процесу. 
 
          За результатами моніторингів виконання угоди у 2017 році слід 
зазначити, що заробітна плата, інші надбавки і доплати в установах, закладах 
освіти, ВНЗ, в основному, виплачуються вчасно, у повному обсязі. 
 
           Виплата підвищеної мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 гривень 
проходить вчасно, без значних порушень. 
 
 
            Заробітна плата, надбавки та доплати науково-педагогічним 
працівникам, стипендії особам, які навчаються у ВНЗ, виплачуються своєчасно 
і в повному обсязі.     
 
        У переважній більшості невиконання окремих положень угод і 
колективних договорів зумовлено недостатнім фінансуванням закладів освіти,  
інколи цілеспрямованою економією коштів для їх утримання. 
 
           У протиріччя законодавству з охорони праці у більшості закладів не 
виділяються кошти у розмірі 0,2% фонду оплати праці на заходи з охорони 
праці. На ці потреби використовуються кошти благодійних фондів. Значно 
активізувалась робота з атестації робочих місць. Особливо активно цей процес 
проходив у Василівському, Вільнянському, Запорізькому, Новомиколаївському, 
Хортицькому районі м. Запоріжжя. 
 
         0,3% фонду оплати праці на фізкультурно-оздоровчу, спортивну, 
культурно-масову роботу, в основному, закладам та установам освіти не 
плануються і не перераховуються. Основні причини цього – недостатність 
фінансування і недостатня наполегливість голів районних, міських організацій 
Профспілки, ППО ВНЗ, ППО закладів та установ освіти в цьому питанні. Ці 
кошти виділяються в м. Енергодарі, ППО ЗДІА, БДПУ, МДПУ, педколеджі, 
інтернатних закладах, підпорядкованих обласній раді. 
 
            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., виступи взяти до відома. 
 



2. Стан виконання обласної Угоди в 2017 році вважати в цілому задовільним. 
 
3. Виконавчому апарату комітету обласної організації Профспілки направити 
звернення до ЦК Профспілки щодо 
- розгляду питання і внесення пропозицій до Кабінету Міністрів України про 
підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників, фахівців 
(спеціалістів) вищих навчальних закладів. 
- внесення змін до Галузевої угоди щодо можливості збільшення 
адміністрацією ВНЗ навчального навантаження науково-педагогічних 
працівників на 25% з метою його зменшення або реалізації на платній основі. 
 
4. Головам районних, міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ: 
 
4.1. Забезпечити і посилити громадський 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”. 
 
4.2. Систематично доводити до членів Профспілки інформацію і забезпечити 
роз’яснення питань соціального партнерства та дій усіх ланок Профспілки 
щодо захисту їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів. 
 
4.3. Забезпечити належний громадський контроль за дотриманням чинного 
законодавства, надання інформаційної, організаційної, юридичної допомоги в 
умовах реформування освіти області та децентралізації. 
 
5. 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 


