
Інформація 
про дотримання положень трудового законодавства, законодавства про 
профспілки в закладах та установах освіти об’єднаних територіальних 

громад Веселівського і Бердянського районів 
 
 
         Згідно річного плану роботи комітету Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України,  у листопаді 2017 р. була 
здійснена перевірка дотримання положень трудового законодавства, 
законодавства про профспілки в закладах та установах освіти об’єднаних 
територіальних громад Веселівського і Бердянського районів. 
 
          У Бердянському районі створені дві об’єднані територіальні громади: 
Берестівська та Осипенківська. Планується створити ще дві громади. 
 
       У   Берестівську ОТГ  входять три школи в яких працюють 100 осіб. 
Працівники шкіл не є членами Профспілки працівників освіти і науки України. 
Деякі перейшли в Профспілку працівників агропромислового комплексу 
України, інші не є членами жодної з профспілок. Відповідні дії для цього були 
вжиті головою Бердянської районної організації Профспілки працівників 
агропромислового комплексу України Будніком Б.П. та головою Берестівської 
ОТГ Кушнір Н.М., які агітацією та тиском посприяли виходу працівників 
Профспілки працівників освіти і науки. Працівники Миколаївської ЗЗСО І-ІІІ 
ст., Берестівської ЗЗСО І-ІІІ ст., Троїцької ЗЗСО І-ІІІ ст, що стали членами 
Профспілки працівників агропромислового комплексу, у даний час 
розчарувались в ній та  мають наміри повернутись до Профспілки працівників 
освіти і науки України. 
 
          Осіпенківській ОТГ належать п’ять закладів загальної середньої освіти та 
два заклади дошкільної освіти. Практично всі працюючі в них є членами нашої 
Профспілки. Це 168 осіб. 
          Керівництво громади виконує вимоги законодавства України про 
професійні спілки. Профспілкова структура збережена. Співпраця з 
профспілковими  лідерами проводиться належним чином, як із соціальним 
партнером. 
          Трудові права працівників закладів освіти не порушуються. Всі доплати, 
надбавки тощо нараховуються та виплачуються у відповідності до вимог 
чинного законодавства. Посадові оклади педагогічним працівникам закладів 
дошкільної освіти підвищено з 1 вересня 2017 р.  Заробітна плата за час 
відпустки виплачена у терміни, встановлені Законом  України «Про відпустки». 
          Педагогічним працівникам ОТГ у поточному році виплачена щорічна 
грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків в розмірі 50% посадового окладу. У всіх закладах освіти ОТГ 
педагогічним працівникам виплачується надбавка за престижність педагогічної 
праці в розмірі 20% посадового окладу. 
 



           В 2015 році у  Веселівському районі створено  Веселівську ОТГ. 24 
жовтня 2017 р. утворились ще дві територіальні громади – Чкаловська та 
Новоуспенівська. 

           У Веселівській ОТГ 6 закладів загальної середньої освіти та 6 закладів 
дошкільної освіти. Членами Профспілки є 74 працівника трьох шкіл. 
Працівники інших закладів освіти, припинивши членство в Профспілці освітян, 
не стали членами іншої Профспілки. 
 
            Керівництво Веселівської об’єднаної територіальної громади не 
втручається в діяльність Профспілки. Тиску на профспілкових лідерів не 
здійснює. Профспілкові ланки та структура збережена там де залишились члени 
Профспілки. 
 
            Надбавку за престижність педагогічної праці педагогічним працівникам 
ОТГ не виплачується як і щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, 
зразкове виконання службових обов’язків не виплачується.  Мотивує це 
керівництво ОТГ відсутністю коштів. 
             Заробітна плата за час відпустки виплачувалась щомісячно двічі на 
місяць. 
             Педагогічним працівникам дошкільних закладів освіти підвищення 
посадових окладів відбулось з 1 вересня. 
 
            Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 
виплачують за заміну уроків, витрати на відрядження. Від спілчан скарг щодо 
порушення їх трудових прав не надходило. 
 
           Враховуючи вищезазначене вважаю за доцільне визнати, що в 
Веселівській та Осипенківській ОТГ дотримуються керівництвом положень 
трудового законодавства, законодавства про профспілки. 
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