




МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ  Є ЗДІЙСНЕННЯ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ, СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СВОЇХ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

НАПРЯМКИ 

Правовий захист 
членів профспілки

Проведення акцій 
солідарності

Фінансова допомога 
членам профспілки

НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Організація відпочинку 
працівників ї їх дітей

Організація культурно та 
спортивно-масової роботи

Інформаційне 
забезпечення



� захиститись у можливому трудовому конфлікті;
� забезпечити нормальні умови праці і відпочинку;
� забезпечити представництво прав і інтересів членів
профспілки;
� виступити від імені трудового колективу в ході переговорів� виступити від імені трудового колективу в ході переговорів
з адміністрацією закладу при укладанні колективного
договору ;
� забезпечити належний нагляд і контроль за дотриманням
законодавства про оплату та охорону праці;
� забезпечити соціальні права і інтереси працівників;
� уникнути крайніх заходів і домогтися шляхом переговорів
прийняття рішень, що вигідні працівникам.



ПЕРЕЛІК

питань соціально-економічного і трудового захисту працівників освіти, що 

погоджуються керівниками установ освіти з виборними органами 

профспілкової організації

№ Питання і документи Підстава

1. Правила внутрішнього трудового 

розпорядку

Ст.142 КЗпП; України

2. Попередній та остаточний 

розподіл навчального 

П.п.24,25 Типових правил внутрішнього 

трудового розпорядку; п.63 Інструкції про 

порядок обчислення заробітної плати розподіл навчального 

навантаження
порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти. 

п. 81.Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад 

3. Розклад уроків П.25 Типових правил ВТР

4. Графіки відпусток Ст.79 КЗпП України;   Ст. 247 КЗпП України

5. Склад атестаційної комісії П. 6.1. Типового Положення про 

атестацію педпрацівників України

6. Тарифікаційні списки П. 4 додатки 1,2,3 Інструкції про порядок 

обчислення з/плати працівників освіти



7. Залучення працівників у виняткових 

випадках до роботи у святкові, вихідні 

дні та до надурочних робіт

Ст.71 КЗпП України;

Ст. 247 КЗпП України

8. Накладання дисциплінарних стягнень 

на членів профкому (на голову 

профкому - за згодою вищестоящого 

профспілкового органу)

Ст. 252 КЗпП України

9. Правила з техніки безпеки у 

навчальних кабінетах, майстернях, 

спортзалах, котельнях.

Типові правила з техніки безпеки

10. Заходи з охорони праці Ст. 161 КЗпП України10. Заходи з охорони праці Ст. 161 КЗпП України

11. Положення про преміювання, розміри 

матеріальної допомоги працівникам 

освіти

П. 53, Інструкції про порядок 

обчислення з/плати працівників 

освіти; Постанова КМ України від 5

червня 2000 року № 898

12. Перелік робіт, на які встановлюється 

доплата за важкі і несприятливі умови 

праці, атестація робочих місць, розміри 

доплат за видами робіт

Додаток №2 до Інструкції про 

порядок обчислення з/плати 

працівників освіти



13. Розірвання трудового договору з керівником на 

вимогу виборного органу профспілкової 

організації

Ст. 45 КЗпП України

14. Звільнення працівників за ініціативою 

адміністрації з підстав, передбачених п.1 (крім 

ліквідації організації) п.п.2-5, 7 ст.40, п.п.2,3 ст.41 

КзпП України, тобто при: п.1 ст.40 – скороченні 

штатів, реорганізації; п.2 ст.40 - невідповідності 

посади внаслідок недостатньої кваліфікації або 

стану здоров’я; п. 3 Ст.40 - систематичного 

невиконання без поважних причин посадових 

обов’язків; п.4 ст.40 - прогули без поважних 

причин; п.5 ст.40 нез’явлення на роботу більше 4-

х місяців внаслідок хвороби (крім особливого 

Ст. 43 КЗпП України

х місяців внаслідок хвороби (крім особливого 

списку); п.7 ст.40- появі на роботу в нетверезому 

стані; п.2 ст.41 - винних дій працівника, який 

безпосередньо обслуговує грошові або товарні 

цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати 

довір’я; п.3 ст.41 - аморальному вчинку, 

несумісному з виховними функціями

15. Доплати за суміщення професій (посад), 

розширення зони обслуговування чи збільшення 

обсягів виконуваних робіт

П. 52, Інструкції про порядок 

обчислення з/плати 

працівників освіти



Матеріальне забезпечення працівників освіти. 

Розмір мінімальної заробітної плати.

Початок дії Розмір мінімальної 

заробітної плати

Нормативний акт, яким було 

встановлено новий розмір МЗП

01.01.2009 р.

01.04.2009 р.

01.07.2009 р.

01.10.2009 р.

01.11.2009 р.

605 грн.

625 грн.

630 грн.

650 грн.

744 грн.

Закон України “Про Державний бюджет на 2009 рік” № 

835-VI від 26.12.2008 р. (стаття 55)

Закон України “Про встановлення прожиткового 

мінімуму та мінімальної заробітної плати” № 1646-VI

від 20.10.2009 р. (стаття 2)

01.01.2010 р. 869 грн. - 555грн Закон України “Про Державний бюджет на 01.01.2010 р.

01.04.2010 р.

01.07.2010 р.

01.10.2010 р.

01.12.2010 р.

869 грн. - 555грн

884 грн. - 567грн

888 грн. – 570 грн

907 грн. – 586 грн

922 грн. – 600 грн

Закон України “Про Державний бюджет на 

2010 рік” (стаття 53)

01.01.2012 р.

01.04.2012 р.

01.07.2012 р.

01.09.2012 р.

01.10.2012 р.

01.12.2012 р

1073 грн. – 773 грн.

1094 грн. – 794 грн.

1102 грн. – 802 грн.

1110 грн. – 807 грн.

1118 грн. – 823 грн.

1134 грн. – 839 грн.

Закон України “Про Державний бюджет на 

2012 рік”

01.01.2013р.

01.12.2013р.

1147 грн. – 845 грн. (мало би бути!)

1218грн. - 869 грн. (мало би бути!)

Закон України «Про Державний бюджет на 

2013 рік”



24.04.2014 № 01-79               В.о Президента України, Голові Верховної Ради  О.В. Турчинову

Прем’єр-міністру України   А. П. Яценюку

Міністру освіти і науки  України С.М. Квіту

Голові ЦК Профспілки працівників освіти  і науки України  Г.Ф. Труханову

Рада Рівненської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України з 
розумінням сприймаючи законодавчі ініціативи Верховної Ради України та програмні завдання 
Кабінету Міністрів України щодо створення передумов відновлення у державі законності, посилення 
правового захисту громадян, водночас не може погодитися з окремими заходами, які ведуть до 
зниження рівня оплати праці, порушення трудових, соціально-економічних прав освітян і 
працівників освітянської галузі.

Вважаємо недопустимим прийняття постанови Кабінету Міністрів України № 88 від 25 
березня 2014 року, якою встановлено граничний розмір надбавки у розмірі 20% за престижність 
педагогічної праці та № 89 від 25 березня 2014 року, якою встановлено граничний розмір надбавки 
бібліотекарям за особливі умови праці до 50%, бо це означає, що «професійні» надбавки педагогам і 
бібліотекарям можуть стати необов’язковими. бібліотекарям можуть стати необов’язковими. 

У зв’язку з вищевказаним, та з метою недопущення загострення соціальної напруги в 
освітянських колективах, запобіганню проведення масових акцій протесту, просимо невідкладно 
вжити заходів щодо скасування постанов Кабінету Міністрів України № 88, 89 від 25 березня                  
2014 року та недопущення прийняття законопроекту № 4648 від 07.04.2014, оскільки такі документи 
звужують трудові та соціальні права освітян, що заборонено статтею 22 Конституції України.

Голова ради Рівненської обласної 

організації Профспілки  працівників освіти                             

і науки України    Ю.І.Кравець



Контрольні цифри 

• Контрольна цифра МФУ на  2013 рік  –

246054,7 тис.грн., що становить 80 % від 

потреби.

• Контрольна цифра на 2014 рік становила 

272686 тис.грн., що забезпечило 

фінансування на галузь 75% від потреби.



20. 10.  2014 р. № 01-71     Президенту України      П. Порошенко

Прем’єр-міністру України    А. Яценюку

Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Л. Гриневич

Голові Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України  Г. Труханову

Профспілковий актив освітян м. Рівне висловлює занепокоєння з приводу ситуації, що 
склалася з  оплатою праці.  Для нормального перебігу навчально-виховного процесу, для 
забезпечення оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти на 
законодавчо встановленому рівні до кінця 2014 року не вистачає 9 500 тис. грн. 

Ми  неодноразово і обгрунтовано зверталися до вищих органів державної влади з 
вимогами змінити формулу  розрахунку фінансування навчальних закладів освіти, так як 
існуюча формула не дає можливості для функціонування та розвитку освіти. Найбільше від 
цього страждають обласні центри. Адже в м. Рівне  середня наповнюваність класів висока, а 
фінансування не забезпечує потреби. Так контрольна цифра на 2014 рік становила 272686 фінансування не забезпечує потреби. Так контрольна цифра на 2014 рік становила 272686 
тис.грн.  що забезпечило фінансування на галузь 75% від потреби.

Вже кілька років поспіль працівники освіти м. Рівне не отримують винагороди за 
сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов`язків, немає можливості преміювати 
працівників, відсутні кошти для підвищення рівня оплати праці працівників органів 
управління освіти. 

Оскільки в державі склалася тяжка ситуація в зв`язку з військовими діями на сході країни, 
освітяни з розумінням відносяться до цих проблем і стараються зекономити бюджетні 
кошти всіма можливими способами. Однак, це не вирішить питання  повного забезпечення 
виплати заробітної плати працівникам освіти м. Рівне. 

Вимагаємо негайного вжиття заходів щодо виконання гарантій держави перед 
педагогічними працівниками.

За дорученням профспілкового активу освітян м. Рівне

Голова ради                                                                 З. Засєкіна 



17. 09. 2014 р. № 01 - 56 Народному депутату України VІІ скликання                         

Сороці М. П.
Звернення

профспілкового активу Рівненської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

Високоповажний Миколо Петровичу!

Профспілковий актив Рівненської міської організації Профспілки працівників освіти і науки 
України з розумінням сприймаючи ситуацію, що склалася в державі, законодавчі ініціативи Верховної 
Ради України та програмні завдання Кабінету Міністрів України, водночас висловлює занепокоєння з 
приводу розробленого Міністерством фінансів України законопроекту «Про удосконалення норм 
законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні», яким передбачається 
скасування гарантій фінансового забезпечення галузі освіти та встановленого педагогічним і науково-
педагогічним працівникам рівня посадових окладів (ставок заробітної плати) і умов оплати праці 
спеціалістів закладів освіти, передбачених статтями 61 та 57 Закону України «Про освіту».

Збільшення норми навчального навантаження вихователів дошкільних навчальних закладів, 
учителів, керівників гуртків, наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів; ручне 

Збільшення норми навчального навантаження вихователів дошкільних навчальних закладів, 
учителів, керівників гуртків, наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів; ручне 
регулювання Кабінетом Міністрів України питання виплати педагогічним і науково-педагогічним 
працівникам надбавок, матеріальної допомоги, щорічної грошової винагороди, встановлення доплат; 
зміни до Закону України «Про вищу освіту»; погіршення умов пенсійного забезпечення; скасування 
норми про відрахування коштів на оздоровлення, на охорону праці, тощо призведе до загострення 
соціальної напруги в освітянських колективах.

З метою упередження проведення акцій протесту просимо вжити заходів щодо недопущення 
прийняття закону «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної 
стабілізації в Україні» у запропонованій Міністерством фінансів редакції.

З повагою,

за дорученням профактиву,

Голова Рівненської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

З. Засєкіна



Такі ж звернення були направлені:

• Народному депутату України VІІ     скликання   Вознюку Ю.В.  (17. 09. 2014 р. 

№ 01 – 57).

• Народному депутату України VІІ скликання    Кучеруку М.Г. (17. 09. 2014 р. 

№ 01 – 58).

• Народному депутату України VІІ скликання    Осуховському О.І. (17. 09. 2014 

р. № 01 – 59).

• Народному депутату України VІІ скликання   Королюку В.А. (17. 09. 2014 р. 

№ 01 – 60).

• Голові Верховної Ради України О.В. Турчинову         (17. 09. 2014 р. № 01 – 61)

• Прем’єр-міністру України  А. П. Яценюку         

• Голові комітету Верховної Ради України з питань     науки і освіти Л. М. 

Гриневич

• Голові Федерації профспілок України Г.В. Осовому



Оздоровлення членів Профспілки:

Рік В санаторіях Санаторій 

«Черемош»

Пансіонат

«Пролісок» 

Залізний 

Порт

2012 60 6 20 -

2013 115 13 27 9

2014 70 18 22(з них 5 -

НВК№12)

45(з них 9 -

НВК№12)



Наш ветеран ВВв – Драмарецька М.В.




