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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
2020 році

Заслухавши та обговоривши інформацію Департаменту освіти і науки
Запорізької ОДА та комітету 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 2020 році, учасники
пленуму наголошують на необхідності подальшої співпраці комітету обласної
організації Профспілки, виборних профспілкових органів, організаційних ланок усіх
рівнів та Департаменту освіти і науки, територіальних органів управління освітою
на засадах соціального партнерства .

Пленум відзначає , що захисні Положення Галузевої та обласної угод стали
основою для укладення угод і колективних договорів, сприяли вирішенню питань,
пов’язаних з трудовими договорами, оплатою праці, регулювання робочого та часу
відпочинку, визначенням додаткових соціальних пільг і гарантій .

Договірним процесом охоплено 950 закладів дошкільної , середньої,
позашкільної , вищої освіти, понад 48000 їх працівників, що складає 100% від
облікової чисельності .

На базі Галузевої і обласної угод укладено угоди і колективні договори у всіх
закладах, що входять до складу Запорізької обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України. Застосування їх на місцях сприяє позитивному
вирішенню питань, пов’язаних з трудовими договорами, оплатою та охороною
праці, регулюванням робочого часу та часу відпочинку, створенням умов діяльності
галузевої Профспілки, оздоровленням її членів, їх духовного розвитку.
На користь соціального діалогу свідчать позитивні здобутки, досягнуті в ході
реалізації положень Галузевої і обласної угод. У непростий час карантинних
обмежень здійснювалось функціонування галузі. Забезпечено своєчасну, у повному
обсязі виплату заробітної плати працівникам, стипендіальне забезпечення студентів .

В ході проведення атестації управлінь, відділів, закладів та установ освіти,
громадського контролю у закладах вищої освіти департаментом, органами
управління освітою, штатними працівниками комітету обласної організації
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 2020 році слід зазначити, що
заробітна плата, інші надбавки і доплати в установах, закладах освіти, закладів
вищої освіти, в основному, виплачуються вчасно, у повному обсязі.

У переважній більшості невиконання окремих положень угод і колективних
договорів зумовлено недостатнім фінансуванням закладів освіти, інколи
цілеспрямованою економією коштів освітньої субвенції . Це стосується, зокрема ,
грошової щорічної винагороди за сумлінну працю, надбавок за престижність
педагогічної праці, виплата яких педагогам забезпечується не в повній мірі ; не
дозволяє забезпечити виконання положень угод щодо задоволення духовних потреб
спілчан, їх відпочинку та оздоровлення.

У протиріччя законодавству з охорони праці у більшості закладів
не виділяються кошти у розмірі 0,2% фонду оплати праці на заходи з охорони праці,
для поліпшення стану безпеки , гігієни праці та виробничого середовища, що знижує
забезпечення працівників спецодягом та спецвзуттям, засобами гігієни. На ці потреби
використовуються кошти благодійних фондів.

0,3% фонду оплати праці на фізкультурно-оздоровчу, спортивну, культурно-
масову роботу, в основному, первинним профспілковим організаціям закладів та
установ освіти не перераховуються. Основні причини цього –
недостатність фінансування і недостатня наполегливість голів районних , міських
організацій Профспілки, ППО ЗВО, ППО закладів та установ освіти в цьому
питанні. Ці кошти виділяються в м. Енергодарі, ППО БДПУ, МДПУ, деяких
інтернатних закладах, підпорядкованих обласній раді.

Пленум комітету обласної організації Профспілки

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформації в.о. директора Департаменту освіти і науки Запорізької
ОДА Захарчука В.М. 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 2020 році вважати в цілому задовільним.
Визнати виконаними 304 пункти, частково виконаними 14 пунктів з 319 пунктів
Угоди.

Визнати роботу сторін Угоди такою, що спрямована на реалізацію зобов’язань
та домовленостей і потребує подальших зусиль на їх виконання з метою посилення
соціально-економічного захисту працівників галузі області.

3. У зв’язку із закінченням терміну дії Угоди між Департаментом освіти і науки
Запорізької облдержадміністрації та комітетом Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки пролонгувати її



дію на 2021 рік.

4. Головам районних , міських організацій Профспілки, ППО ЗВО:
4.1. Враховуючи складну та небезпечну ситуацію , пов’язану з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з
метою матеріальної підтримки працівників закладів та установ освіти, членів їхніх
сімей і близьких родичів , які захворіли та перенесли це інфекційне захворювання, чи
втратили через хворобу членів сім’ї або близьких родичів , а також матеріальної
підтримки медичного персоналу закладів та установ освіти, керуючись нормами
статті 14 Закону України «Про колективні договори та угоди», постановою пленуму
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України:
4.1.1. Внести та зареєструвати зміни до районних , міських угод, колективних
договорів закладів та установ освіти, доповнивши пункт 8.3 Угоди, підпунктами
8.3.16 та 8.3.17 наступного змісту:
«8.3.16. Надавати матеріальну допомогу в розмірі не менше мінімальної заробітної
плати працівникам закладів та установ освіти у випадках їх захворювання на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, а також
інфекційного захворювання членами їхніх сімей чи близькими родичами, або втрати
через хворобу членів сім’ї або близьких родичів .
8.3.17. Встановити доплати медичним працівникам закладів та установ освіти в
розмірі 50% мінімальної заробітної плати , як таким, що забезпечують
життєдіяльність населення, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2020 р. № 610 року «Деякі питання оплати праці медичних та інших
працівників закладів охорони здоров’я» для фахівців , які відповідають
кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством охорони здоров’я.».
4.1.2. Організаційним ланкам Профспілки спільно з керівниками закладів та установ
освіти і науки забезпечити внесення змін до укладених угод, колективних договорів
відповідно до змін Галузевої угоди на 2016-2020 роки, а також їх виконання.
4.2. 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, їх права та гарантії діяльності”.
4.3. 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 у
тому числі шляхом використання сучасних методів та інструментів комунікацій .
4.4. 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 президію комітету та голову
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Гринь Н.І.

Голова
обласної організації
Профспілки Н.І. Гринь


