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Звіт профкому за 2015 рік 

Шановні колеги! 

Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників осві-

ти і науки, здійснення соціальної підтримки студентської та учнівської молоді ві-

дбувались в умовах кризових явищ, падіння економіки, стрімкого підвищення цін 

і комунальних тарифів, що вимагало посилення та активізації спільних дій Проф-

спілки. 

Наша робота проводилась з використанням усіх передбачених законодавст-

вом форм, методів і під професійним керівництвом Центрального та обласного 

комітетів Профспілки працівників освіти і науки України. 

Центральним комітетом Профспілки проводиться постійний моніторинг за-

конопроектів, проектів постанов кабінету Міністрів України, нормативних доку-

ментів Міністерства освіти і науки України; надсилаються звернення, пропозиції, 

які ми підтримуємо, теж надсилаючи листи та звернення до відповідних держав-

них органів влади та проводячи акції протесту, як в Києві так і на місцях. 

В свою чергу обласний комітет аналізував стан справ у кожному районі об-

ласті, в кожній первинній профспілковій організації, надавав практичну, юридич-

ну та методичну допомогу у вирішенні нагальних питань. 

Зупинюсь на деяких важливих питаннях, що зачіпали інтереси працівників 

ВНЗ і які вдалося вирішити позитивно.  

Заблоковано наступні наміри влади: 

- збільшити кількість студентів на одного викладача з 11 на 18, що при-

звело б до значного скорочення працівників; 

- надати керівникам бюджетних установ право відправляти працівників 

у відпустки без збереження заробітної плати, встановлювати режим роботи на 

умовах неповного робочого часу, скасовувати стимулюючі виплати, зменшувати 

надбавки і доплати, які встановлені в граничних розмірах; 

- внести зміни до Конституції України в частині звуження прав на 

отримання безоплатної середньої освіти; 

- обмежити виплати працюючим пенсіонерам у розмірі 50% призначе-

ної пенсії та скасувати наукові пенсії працюючим пенсіонерам. 

Також завдяки зусиллям Профспілки: 

- внесено суттєві позитивні зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»; 
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- зменшено максимальний обсяг навчального навантаження науково-

педагогічних працівників з 900 до 600 годин; 

- за останні 5 років, базовий посадовий оклад Єдиної тарифної сітки пі-

двищувався 14 разів і з 1 вересня І тарифний розряд складає 1378 грн. Уряд вере-

сневого підвищення заробітної плати не планував, цього добилася Профспілка. 

Хочу завірити Вас, що наша Профспілка на всіх рівнях тримає руку на 

пульсі подій, захищає інтереси працівників галузі і фактично усіх бюджетників 

всіма можливими засобами і не дає спокою Верховній Раді та Уряду. 

Серед невирішених питань, що стосуються усіх працівників бюджетної 

сфери і які нам треба вирішувати невідкладно: 

1) новий варіант податкового кодексу значно зменшить надходження до 

бюджету. Тому ми активно відстоювали свої інтереси при прийнятті бюджету на 

2016 рік; 

2) залишається невирішеною одна з основних наших вимог - мінімальна 

заробітна плата повинна бути на рівні прожиткового мінімуму (зараз – за даними 

Мінсоцполітики мінімальний прожитковий рівень складає  2897 грн. проте заро-

бітна плата І-го тарифного розряду – 1378 грн.); 

3) відстоюємо права застрахованих осіб та членів їх сімей на санаторно-

курортне лікування, оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування у зв’язку з чим, підтримували петицію Федерації профспілок України 

№22/010961-еп, яка подана 25.09.2015 р.,  а 16.12.2015 р. набрали 25000 голосів. 

2015 рік став надзвичайно складним і напруженим як для всієї країни так і 

для кожного з нас. Та найтяжчий удар зазнали малозабезпечені працівники з ни-

зькою заробітною платою. З 1 вересня була підвищена заробітна плата 1-7 тариф-

ного розряду – а це 1218 -1243 (сторож, прибиральниця, електромонтери) на 13%. 

Це підвищення склало 160 грн. В той же час була знята індексація, яка складала 

919 грн. ще такого підвищення зі слізьми ми не знали. Починаючи з 11 тарифного 

розряду (завідувач лабораторії, асистент, доцент, професор) працівники мають бі-

льші оклади іще й надбавки (вислуга років, ступінь, звання), тому зняття індекса-

ції було менш болюче.  

В таких умовах, коли постійно зростають ціни на продукти, ліки, предмети 

першої необхідності, тарифи на комунальні послуги в складних життєвих ситуа-

ціях у людей одна надія – допомога колективу. Адміністрація, профком, підрозді-

ли де працюють ті, хто потребує допомоги, роблять усе можливе, щоб підтримати 

колег у скруті матеріально і морально. Якщо людина захворіла, то виплату по лі-
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карняному вона отримає через деякий час  і виходить, що ліки купити немає за 

що. І в такій ситуації ректор із спец коштів і профком із профбюджету надають 

матеріальну допомогу. В цьому році ректор надав допомогу на загальну суму 

177588,00 грн., профком 144170,00 грн. 

Розмір допомоги знаходиться в межах 500-2000 грн., призначається індиві-

дуально, з урахуванням усіх факторів. Нам треба не забувати, що перші 5-ть днів 

лікарняні оплачуються за рахунок коштів академії та технікумів. Надіємося, що 

хоч за січень-лютий буде менше лікарняних. 

Одне з основних завдань профспілкового комітету турбота про здоров’я 

працівників та їх дітей. 

До 2015 року існував фонд соціального страхування, в який відраховуються 

внески і витрачались вони на оплату лікарняних та оздоровлення працівників і ді-

тей. Що ми отримували крім оплати лікарняних? Санаторні путівки на 21 день в 

середньому вартістю 6200 грн. при цьому 80% оплачував фонд, 20% працівник. 

У профспілковий табір «Знамя» для дітей на 18 днів путівка коштувала 2400 

грн., 40 % платив Фонд, 40% профком і 20% батьки. У 2013 і 2014 році оздоров-

лення дітей було ще й в таборах Коблево, Сергіївка. Путівка на 21 день 4200 грн. 

– з них 90% платив Фонд, 10% батьки. 

У наш санаторій-профілакторій, де в основному оздоровлювалось до 600 

студентів і всі бажаючі працівники, путівка на 21 день коштувала 1580 грн., 90% 

платив Фонд і 10% працівник, чи студент. 

У 2014 році змінювались один за одним керівники ФСС і в областях і в Киє-

ві, бо попадались на шалених хабарах, так званих відкатах із санаторіїв та інших 

оздоровчих закладів. Врешті решт Фонд ліквідували і об’єднали з Фондом СС з 

нещасних випадків на виробництві. У 2015 році оплачувались тільки лікарняні і 

ми змушені були повністю покладатися тільки на свої сили в питаннях оздоров-

лення, у зв’язку з чим треба було змінювати наш кошторис і наші плани роботи. 

У зв’язку з відсутністю коштів ФСС на лікування ми провели численні кон-

сультації з адміністрацією (ректор, головний бухгалтер, начальник планово-

фінансового відділу, директори технікумів), кілька разів на засіданнях профкому 

питання обговорювалось всебічно і було вирішено, що лікування у санаторіях бу-

де оплачуватись терміном 14 днів, сума доплати становитиме в середньому 3000 

грн. (70%), працівник доплачує 1500 грн. – 30%. Ми робимо це за наявності меди-

чних довідок. Таким чином у 2015 році було оздоровлено 27 працівників, на це 

було витрачено  74814 грн. У таборі «Південний Буг» терміном 7 днів було оздо-
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ровлено 67 працівників. Путівка коштувала 1960 грн., профком платив 1372 грн. 

(70%), працівник 588 грн. (30%). На це витрачено 98784,00 грн.. 

За пропозицією ректора навесні напередодні вступної компанії ми оздоров-

лювали  деканів у пансіонаті «Екстрім» теж за схемою 70 % профком, 30 % до-

плата декана. 

Пансіонат знаходиться в Західній Україні. Оздоровлено 7 осіб. Путівка на 7 

днів коштувало 1925 грн., на що профком витратив 12898 грн. 

У 2015 році оздоровлено 70 дітей, що набагато більше, ніж за часів фінансу-

вання оздоровлення із ФСС. З них 59 у таборі «Знамя» (путівка на 14 днів кошту-

вала 2600 грн., доплата профкому складала 1020 грн., доплата обкому Профспілки 

800 грн., батьки – 780 грн. (30%). 11 путівок – це інші табори та санаторії для ді-

тей тут обком доплату не здійснював. 

На оздоровлення дітей  профком витратив 85640 грн., обком Профспілки – 

44000, а разом – 129640 грн. 

У Всеукраїнському конкурсі з організації оздоровлення дітей працівників 

освіти ми зайняли І місце в області серед ВНЗ, отримали диплом І ступеню Обла-

сного комітету Профспілки та премію і Грамоту Федерації профспілок України. 

Чому ми все це змогли зробити, так ефективно організувати оздоровлення? 

- по-перше тому, що ми – потужна профспілкова організація і кожен 

член цієї організації свідомо щомісяця відраховує кошти, щоб допомагати тим, 

хто цього потребує найбільше. Роль профкому при цьому – якомога ефективніше 

використати кошти; всі питання вирішуються колегіально на засіданнях профко-

му з залученням до обговорення гострих питань широкого профспілкового загалу 

та адміністрації; 

- по-друге – це відрахування коштів академії згідно колективного дого-

вору на оздоровчу роботу на сьогодні це вже, за пропозицією ректора – 5% спец 

коштів і це дуже вагома складова нашого кошторису; 

- по-третє – ми свідомо відмовилися від дорогих культурно-масових за-

ходів (це дорогі екскурсійні дальні поїздки за межі області. Була цього року недо-

рога поїздка Іллічівськ – інститут Таїрова.  

- В четверте – в колективі діє золоте правило (працівник може зверну-

тись по коштовну допомогу у профком 1 раз на рік). 

Коли вже корвалол коштує 10 грн., неабияке значення мають аптечки у під-

розділах. З цього важливого питання ми провели взаємні консультації із нашими 

лікарями, відділом охорони праці і двічі я консультувалась з ректором – як краще 
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зробити. Академія виділила на вирішення цього питання 43 тис. грн. Було вирі-

шено в усі підрозділи придбати найнеобхідніше - стандартні набори, їх зроблено 

110 штук. 

В підрозділи де є лікарі укомплектували розширені набори. Організацію цієї 

справи було доручено головному лікарю санаторію-профілакторію Сидоровій З.І. 

Для вирішення питань, що стосуються багатьох верств населення, останнім 

часом запроваджено європейський досвід. Це електронне голосування під назвою 

петиція, якщо вона набирає 25 тис. голосів, її розглядає Президент. Ми всім роз-

дали алгоритм голосування і тепер кожен з нас може проголосувати. Так 25 тис. 

голосів набрала петиція про збереження санаторію «Лермонтовський». Верховна 

Рада прийняла закон «Про відновлення санаторно-курортного лікування у санато-

ріях-профілакторіях для студентів, але Президент заметував цей закон. 

Величезну спортивно-оздоровчу роботу проводить кафедра фізичного вихо-

вання та спорту. Безкоштовно для працівників організовано спортивні секції, ба-

сейн. Викладачі кафедри працювали в СОТ «Південний Буг», їздили з групою в 

«Екстрім». 

В організації культурно-масових заходів зробили акцент на масовість – це 

колективне відвідування театрів. 

- квітень Оперний театр «Іоланта» 600 осіб;  

- травень Український театр «Сорочинський ярмарок» 200 осіб; 

- червень Музкомедія «Тітка Чарлей» 150 осіб; 

- жовтень Музкомедія «Сільва» 130 осіб; 

- листопад оперний театр «Шопеніана. Кармен-cюїта» 800 осіб. 

Всього театр відвідали 1880 працівників, сума витрат при цьому склала 

64095,00 грн.. 

За 2015 рік було організовано тільки одну поїздку «Лестницы трех столе-

тий», витрати склали 7555,00 грн.  

Профспілковий комітет активно долучався до відновлення табору «Друж-

ба», а саме організації реабілітаційного центру. 

Цього року раніше закінчився навчальний процес, тому вирішили чотири 

Новорічних дитячих спектаклів для маленьких знову зробити своїми силами на 

Дворянській 18, 19 грудня. Всього було запрошено 700 дітей. Було витрачено 

25000 грн. з яких на 15000 грн. придбали штучну ялинку, кожній дитині сувенір 

від діда мороза, преміювали працівників студклубу які ставили спектаклі, органі-

зували обіди для студентів які брали участь у спектаклі. Подарунки для дітей та  
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