
Звіт профспілкового комітету про роботу за 2016 рік. 

 

Шановні делегати! 

Протягом останніх років в умовах затяжної фінансової-економічної кризи, 

воєнних дій на сході країни, фактично заморожених розмірів основних соціальних 

стандартів – прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати і пенсії 

відбулося суттєве зубожіння населення (бо підвищення доходів було абсолютно 

неспівставимі з масштабними підвищення цін  і тарифів). Сталося це через те, що 

Уряд, як то кажуть, «с завидной регулярностью», тобто постійно приймає рішення 

про підвищення цін і тарифів на комунальні послуги. Так, починаючи з січня 2014 

року були підвищені ціни і тарифи для населення: на електроенергію – у 3,5 рази; 

холодну воду – у 1,5 рази; природний газ більш ніж у 6 разів; опалення в 4 рази; 

гарячу воду – у 6 разів. 

Вказані рішення Уряду прийняті з порушенням принципів ведення 

соціального діалогу та норм статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», 

згідно з якою державні ціни, які мають істотну соціальну значущість, повинні 

бути економічно обґрунтованими. Уряд хитро підмінив поняття «економічно 

обґрунтовані ціни» поняттям «вирівнювання ціни на газ для всіх категорій 

споживачів». Також були порушені ряд норм Законів України « Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про 

житлові-комунальні послуги» та Генеральної угоди.  

Профспілки всіх рівнів відстоюють права населення на гідне життя. Так, 

ФПУ неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України з вимогою щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму, 

мінімальної заробітної  плати, мінімальної пенсії до розміру фактичного 

прожиткового мінімуму. 6 липня, 1 листопада та 8 грудня відбулися Всеукраїнські 

акції протесту, в яких взяли участь більше 70 тис. спілчан. Від академії на акції 

було відправлено 11 працівників з плакатами.  

Активні дії проводив і Центральний та обласний комітети Профспілки 

працівників освіти і науки України – це численні звернення, протести, мітинги. 

Наша профспілкова організація зайняла активну позицію. Ми прийняли участь в 

усіх акціях протесту, мітингах, направляли звернення до Прем’єр Міністра 

України та Голови Верховної Ради України. І отримали відповіді від Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості та Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України. Виявляється все просто – держава подбала про тих, хто не може 

платити – беріть субсидію. А що таке субсидія? Це захист олігархів за наш 

рахунок. Адже уряд визнав, що зниження податкового тиску не призвело до 

виходу бізнесу із тіні і поповнення бюджету. А отже обіцяне – що заплатять 

багаті не відбулося. Значить як і раніше за все платять бідні, тобто бюджетники. 

Якщо не вмієте оформляти субсидію допоможуть, якщо не хочете – заберуть 

квартиру, але олігархи, власники енергокомпаній гарантовано отримають своє. 

У нас не багато вимог, але ми наполегливо їх відстоюємо: 

– встановити мінімальну заробітну плату на рівні фактичного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (біля 3200 грн. за 

розрахунками Мінсоцполітики); 



– забезпечити ліквідацію грошового розриву між посадовим окладом 

(тарифною ставкою) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки та мінімальною заробітною платою для працівників бюджетної 

сфери);  

– скасувати обмеження виплати пенсії для 2-х млн.. працюючих 

пенсіонерів (останні чотири роки пенсії взагалі не переглядались). 

Не менш запекла боротьба розгорілася довкола проекту закону «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік, розробленого Кабінетом Міністрів 

України. Особливу стурбованість викликали його норми і положення стосовно: 

рівня прожиткового мінімуму 1 600 грн. із збільшенням з 01.12.17 р. до 1 762 грн; 

розміру оплати праці працівників освіти, що не відповідає закону України «Про 

освіту»; забезпеченості видатками на освітню галузь (не менше 10% 

національного доходу); стипендіального забезпечення.  

Хочу зазначити, що чим згуртованіша профспілка, тим більше шансів 

привернути увагу на свої проблеми і роботодавців, і органів влади. Ефективність 

нашої роботи залежить від чисельності організації, фінансової бази, налагодженої 

співпраці з адміністрацією, підтримки з боку членів профспілки як дій 

адміністрації, так  і дій профспілкового комітету. При цьому повинно бути 

забезпечена прозорість та поінформованість дій адміністрації і профкому згідно 

колективного договору. 

В таких дуже складних умовах зростає роль індивідуальної роботи з членами 

Профспілки, особливо з тими, хто потребує допомоги. Адміністрація і 

профспілковий комітет, підрозділи, де працюють ті, хто потребує допомоги 

роблять усе можливе, щоб підтримати колег у скруті матеріально і морально. В 

цьому році ректор надав матеріальну допомогу із спец коштів на загальну суму 

251 830 грн. 243 працівникам, а профком із профбюджету на 176 400 грн. 170 

членам Профспілки. Розмір допомоги знаходиться в межах 500 – 4 000 грн. (не 

може бути більше посадового окладу) і призначається індивідуально із 

урахуванням усіх факторів.  

Одне з основних завдань адміністрації, та профспілкового комітету – турбота 

про здоров’я працівників та їх дітей. 

Згідно колективного договору профком отримує кошти на організацію 

оздоровчої роботи. У 2016 році у санаторіях терміном 14 днів лікувалось 37 

працівників. Профком оплачував 70 % такого оздоровлення в економ-класі. 

Робили це за наявності медичних довідок. Загалом на це витрачено 154 941 грн. У 

таборі СОТ «Південний Буг» терміном 7 днів було оздоровлено 71 працівник. У 

цьому році вперше ми оздоровлювали в таборі і дітей віком від 7 років з батьками, 

всього там побувало 11 дітей. Путівка коштувала 2 180 грн., профком оплатив 125 

132 грн. (70%), працівники – 53 628 грн (30%). 

Навесні у пансіонаті «Екстрім» було оздоровлено 21-го працівника за схемою 

оплати: 70 % профком – 30 % працівник, профком витратив 10 290 грн. 

У 2016 році оздоровлено 73 дитини, з них 59 у таборі «Знамя» (путівка на 16 

днів коштувала 3 000 грн., доплата профкому складала 1 100 грн., обкому 

Профспілки – 1 000 грн., батьки платили 30 % - 900 грн.). 13 путівок це інші 

табори, (СОТ «Південний Буг» – 11 та 2 інші) тут обком доплату не здійснював і 



платили за схемою 70 % профком, 30 % батьки. На оздоровлення дітей профком 

витратив 91 786 грн., обком Профспілки 57 000 грн., разом 148 786 грн.  

У Всеукраїнському конкурсі з організації оздоровлення дітей працівників ми 

зайняли І місце в області серед ВНЗ (як і минулого року), отримали диплом І 

ступеню обласного комітету Профспілки та премію (800 грн.), а також грамоту 

Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України. 

Високі показники в організації оздоровлення працівників та їх дітей стали 

можливими завдяки кількох складових:  

по-перше це під силу тільки потужній профспілковій організації, в якій члени 

Профспілки свідомо щомісяця відраховують кошти тим, хто цього потребує 

найбільше. Роль профкому при цьому – якомога ефективніше використати кошти; 

всі питання вирішуються колегіально на засіданнях профкому та конференціях з 

залученням до обговорення питань профспілкового активу та адміністрації; 

по-друге – це відрахування коштів академії згідно колективного договору на 

культурно-масову і спортивно-оздоровчу роботу; на сьогодні за пропозицією 

ректора – це 5% спец коштів; 

по-третє – в колективі діє встановлене профспілковою конференцією правило 

– працівник протягом року може звернутись по коштовну допомогу до профкому 

один раз на рік. 

Профспілковий комітет активно взаємодіє з відділом охорони праці. 

Проводяться безкоштовні медичні огляди працівників зі шкідливими 

умовами праці, а на зекономлені кошти було організоване безкоштовну ФГ для 

багатьох працівників, разом з головним лікарем санаторію профілакторію 

Сидоровою З.І. відбулося доукомплектування підрозділів аптечками. Згідно 

Закону України « Про охорону праці» на заходи з охорони праці повинно бути 

виділено не менше 0,2 % від фонду оплати праці. Але адміністрація, зважаючи на 

важливість даного питання, виділяє значно більше коштів. Щорічно, як додаток 

до колективного договору укладається угода з охорони праці. За результатами 

Всеукраїнського огляду – конкурсу у 2012 році ми зайняли ІІ місце серед ВНЗ 

України і ось знову за результатами 2015 року ми зайняли ІІ місце в Україні. Це 

почесно і водночас відповідально. 

Значну спортивно-оздоровчу роботу проводить кафедра фізичного виховання 

та спорту. Для працівників організовані спортивні секції, басейн. 

Ми значно активізували культурно-масову роботу, колективне відвідування 

Одеського академічного театру музичної комедії ім. Михайла Водяного: 

квітень «Летучая мышь» 1272 працівника; 

червень «Веселая вдова» та «Ночь перед рождеством»300 працівника; 

листопад «Сильва» 1272 працівника. 

Всього театр відвідали 2844 працівника, на що витратили 95 000 грн.  

У 2016 році було організовано три поїздки: 

«Софіївський парк» 23 працівника (їздили разом зі студентами), витрати 

склали 2 640 грн.;  

4-5 листопада «Почаївська Лавра», 48 працівників витратили 26 790 грн.;  

11-13 листопада Львів, 36 працівників, витратили 40 598  грн.  

Уже традиційно було організовано 4 новорічних дитячих спектаклі силами 

студентського клубу на Дворянській. Всього було запрошено 700 дітей. Затрати  



 


