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Про затвердження рішень 
колегії управління освіти 
і науки облдержадміністрації

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської 
обласної державної адміністрації від 14 січня 2013 року № 1 1 ,

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити рішення колегії управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 28 грудня 2016 року, що додаються.

2. Контроль за виконанням рішень колегії та наказу залишаю за собою.

Начальник управління Г. Таргонський



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ управління освіти і науки
Рівненської обласної державної

№

РІШ ЕННЯ КОЛЕГІЇ
управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації

від 28 грудня 2016 року Протокол № 4

Про стан виконання Угоди між управлінням освіти 
і науки Рівненської обласної державної адміністрації 
та радою обласної організації Профспілки працівників 
освіти і науки України за 2016 рік та Угоду між 
управлінням освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації та радою обласної 
організації Профспілкипрацівниківосвіти 
і науки України на 2017-2020 роки

Заслухавши та обговоривши інформації управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації та обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України «Про стан виконання Угоди між управлінням 
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та радою обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України (далі Угоди) за 2016 
рік», учасники спільного засідання колегії управління та ради зазначають на 
необхідності подальшої співпраці обласної ради Профспілки і управління освіти 
та науки облдержадміністрації на засадах соціального партнерства.

Захисні положення Угоди лягли в основу районних/міських Угод та 
колективних договорів.

Колективними договорами охоплено 47387 працюючих або 89,7% загальної 
чисельності працівників закладів освіти, де створені первинні профспілкові 
організації.

На виконання зобов’язань за Угодою обласна рада профспілки вносила 
пропозиції до ЦК Профспілки, КМУ, МОНУ, ВРУ до Законів «Про вищу освіту», 
«Про освіту», при розгляді та погодженні нормативно-правових актів, які 
зачіпають права та інтереси працівників галузі, а також осіб, які навчаються.

ОРП спільно з ЦК Профспілки, ФПУ, ФПО, організаційними ланками 
відстоювали збереження прав і свобод працівників, включаючи і право на працю, 
на належні, безпечні і здорові умови праці. З цією метою надіслано 35
листів - звернень до КМУ, МОНУ, ВРУ, М іністерства фінансів України.

З метою привернення уваги влади до проблем в економіці, тотальної 
дорожнечі і падіння водночас життєвого рівня людей за звітний період члени 
ООП тричі брали участь у акціях протесту з вимогами посилення соціального 
захисту працівників в умовах зростання цін на енергоносії та тарифів на житлово- 
комунальні послуги.

На підтримку акції протесту Рівненської Ф едерації профспілок області:

адміністрації 
2016 .



та гідну заробітну плату» було організовано та зібрано 23158 підписів спілчан. 
Підписні листи надіслані до КМУ та ВРУ.

120 членів Рівненської обласної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України були учасниками Всеукраїнського маршу протесту профспілок 6 
липня 2016року у м. Києві, у пікетуванні Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України у зв’язку з шоковим підвищенням ціни на газ і тарифів на 
житлово-комунальні послуги. В той же день спілчани вручали Звернення головам 
обласної, районних, міських адміністрацій та рад. КМУ, органи місцевого 
самоврядування відреагували відповідними дорученнями та розпорядженнями.

Освітяни були активними учасниками і Всеукраїнської акції протесту 
08.12.2016 з вимогами посилення соціального захисту працівників в умовах 
зростання цін на енергоносії та тарифів на житлово-комунальні послуги з метою 
забезпечення урахування в проекті Держбюджету видатків на реалізацію 
державних соціальних гарантій та недопущення зниження рівня життя населення. 
Вимоги учасників акцій не залишалися поза увагою Уряду і ВРУ. Інформації 
надсилалися в заклади освіти.

Чимало роботи проводилося у зв ’язку з передачею на місцеві бюджети без 
виділення відповідного фінансування утримання професійно-технічної освіти. На 
багаторазові звернення до Уряду та парламенту було прийнято відповідні зміни 
до Держбюджету, які ветовано Президентом. Разом з тим певну суму коштів 
Урядом було вишукано та спрямовано на фінансування ПТНЗ та виділено 
місцевим бюджетам додаткові кошти за рахунок резерву освітньої субвенції, її 
нерозподіленої частини, їх призначення було, насамперед, на обов’язкові виплати 
із заробітної плати, погашення її заборгованості, а також на придбання шкільних 
автобусів; оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, 
поповнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдяки принциповій позиції Профспілки, її членських організацій із 
соціальними партнерам вдалося:

-н е  допустити прийняття законопроектів про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України та визнання їх такими, що втратили чинність, 
реєстраційні № №  4648, 1577, 4702, 4052-а, 3474, 4292, якими передбачалося 
звуження та погіршення трудових прав керівних, педагогічних та інших 
працівників навчальних закладів та установ освіти, збільшення норми 
навчального навантаження, наповнюваності класів та груп, підвищення до 65 
років пенсійного віку, ручного управління Урядом питаннями оплати праці 
працівників освіти та інших бюджетників, діяльності профспілок тощо.

-заблокувати прийняття змін щодо оптимізації штатної чисельності 
працівників, збільшення показника кількості студентів на одного науково- 
педагогічного працівника до 18 осіб, надання відпусток без збереження заробітної 
плати, встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу, 
зменшення та скасовування стимулюючих виплат, встановленняпедагогічним 
працівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладівдоплат за 
виконання законодавчо закріплених видів педагогічної роботи у 
граничнихрозмірах замість фіксованих.

Завдяки результативному соціальному партнерству, співпраці з депутатським 
корпусом, з органами місцевого самоврядування, тощо у 2016 році критичних 
ситуацій соціально-економічного плану в освітянській галузі області не було. У 
всіх районах та містах педагогічним працівникам 100% виплачувалася



здійснювалися лише в Демидівському, Зарічненському, Здолбунівському, 
Млинівському, Радивилівському районах, м. Рівне та Остріг.

Надбавки за роботу в шкідливих умовах виплачувалися у всіх районах і 
містах від 8 до 12% .

Обласна рада Профспілки продовжувала надавати роз’яснення спілчанам з 
трудових та соціальних питань на особистому прийому, телефонічно та з 
виїздом на місця.

Ю рисконсультом - правовим інспектором праці, працівниками апарату ОРП 
спільно з представниками виборних органів її організаційних ланок протягом 
року надано понад 1300 консультацій з питань застосування трудового, 
освітянського, соціального, пенсійного законодавства. Проведено 63 перевірки 
стану дотримання законодавства про працю в 49 установах та закладах освіти та 
виявлено 68 порушень, серед яких -1 9 - з оплати праці, 8 -  виплат
гарантій та компенсацій, 9 -  змін істотних умов праці, 7-  порядку звільнення та 
переведення працівників.

Надана допомога в оформленні більше 20 процесуальних документів до 
суду та державних установ.

В судовому порядку здійснювався захист 8 спілчан. Вдалося поновити 
порушені права 5 членів Профспілки, стягнути на користь працівників 
22540 грн. По інших членах Профспілки судові спори тривають.

Діяльність ОРП спрямовувалася на забезпечення громадського контролю за 
виконанням вимог охорони праці та здоров’я, безпеки життєдіяльності. За звітний 
період за участю облради профспілки проведено 8 навчань з питань охорони праці 
для більш як 300  осіб.

Спільно з управлінням освіти і науки облдержадміністрації забезпечено 
проведення щорічного Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану 
умов і охорони праці в установах і закладах освіти. За його результатами 
2 трудових колективи навчальних закладів нагороджено дипломами II ступеня 
М іністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки 
грошовими преміями в загальній сумі 7000 грн.

Значна увага приділялася створенню необхідних умов для задоволення 
духовних інтересів працівників галузі. Зокрема, це організація проведення 
Спартакіади, туристичних змагань, тощо.

Були сформовані збірні команди області для участі у Всеукраїнській 
спартакіаді серед членів профспілки. У змаганнях з настільного тенісу брали 
участь учителі з м. Рівного, з шахів - освітяни м. Рівне, РДГУ, Березне, Сарни, 
Дубно нагороджені малим кубком та дипломами.

За звітний період 498 спілчан обстежено в РОЛДЦ ім. В. Поліщука на апараті 
«Мамограф». За кошти обласної ради Профспілки 49800 грн..

Цього року знову у В сеукраїнському огляді роботи організаційних ланок 
Профспілки на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей освітян 
РООП відзначена нагородою. За організаційно-фінансової участі РООП у 2016 
році оздоровлено 804 дитини віком від 6 до 18 років, що майже у 2 рази більше 
ніж торік. З профспілкового бюджету на це оздоровлення залучено майже 
півмільйона грн.

Традиційно обласна рада Профспілки організовує та проводить новорічно- 
різдвяні заходи для дітей спілчан у драматичному та ляльковому театрах. У цьому 
році на зазначені заходи виділено 121200 гон..З бюджету ОРП на с п о о т и в н у



Левова частка бюджету ОРП виділяється на матеріальну допомогу 
спілчанам. За звітний період ці витрати склали понад 290 тис.грн.

Для заохочення студентського профспілкового активу обласною радою 
Профспілки і надалі виплачувалися профспілкові стипендії для 11 студентів- 
профактивістів, продовжувалася підтримка студентів з обмеженими фізичними 
можливостями. У звітному періоді виплати студентам склали 76200 грн.

Щ одо інформаційного забезпечення працівників освіти.
Інформація про зміни законодавства постійно доводилася до організаційних 

ланок Профспілки, оперативно розміщувалася на сайті ОРП та в Інформаційних 
вісниках (на паперових та електронних носіях). У засобах масової інформації, 
опубліковувалися повідомлення з питань оплати, умов та нормування праці, 
стипендіального, пенсійного забезпечення.

Разом з тим, через недостатній рівень фінансування галузі не вдалося 
забезпечити виконання ряду положень Угоди.

Сторонам не вдалося домогтися:
- вирішення підвозу педпрацівників до місця роботи і додому, забезпечення 

їх житлом;
- відрахування профспілковим комітетам відповідно до ст. 44 Закону України 

"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" не менше 0,3 відсотка 
фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

Зміни, внесені до статті 19 Закону України «Про охорону праці» щодо витрат 
на охорону праці з урахуванням фінансових можливостей, ускладнюють 
здійснення цих заходів у зв’язку з недостатністю коштів, які виділяються на 
утримання закладів та установ освіти. Домовленості сторін щодо виділення з 
бюджетів не менше 0,2% від фонду оплати праці для поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища реалізуються далеко не в усіх районах.

За оперативною інформацією з місць мали місце випадки несвоєчасної та не 
в повному обсязі компенсації витрат, пов'язаних із підвищенням кваліфікації, 
доплат за завідування навчальними кабінетами, надбавок за престижність праці.

Щ орічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу 
виплачувалася лише у Рівненському районі та м. Кузнецовську, у Гощанському, 
Сарненському, Рокитнівському, Корецькому районах -  50 %, Зарічненському -  
75%, а в Демидівському та М линівському районі на даний час щорічна грошова 
винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків не 
виплачувалася.

Спільною робочою комісією для ведення переговорів і підготовки проекту 
Угоди досягнуто домовленостей про збереження при підготовці проекту Угоди на 
2017-2020 роки структури чинної Угоди з доповненнями її положеннями 
Г алузевої угоди.

Враховуючи зазначене вище, члени ради Рівненської обласної організації 
профспілки ознайомлені з проектом і підтримують пропозиції Спільної комісії 
управління освіти і науки облдержадміністрації та обласної ради Профспілки 
працівників освіти і науки України, яка протягом місяця працювала над проектом 
Угоди, щодо збереження структури чинної Угоди, включення в проект Угоди на 
2017-2020 роки частини положень, які не втратили своєї актуальності, а також 
тих, які не вдалося виконати та положень, які лежать в основі Галузевої Угоди.



Враховуючи зазначене,

к о л е г і я  у х в а л ю є :

1. Інформації обласної ради Профспілки працівників освіти і науки України 
та управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації про 
стан виконання сторонами Угоди за 2016 взяти до відома.

2. Текст Угоди між управлінням освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації та радою обласної організації Профспілки працівників 
освіти і науки України на 2017-2020 роки схвалити.

3. Склад спільної комісії управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації та ради обласної організації Профспілки працівників освіти 
і науки України для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням 
Угоди затвердити.

4. Доручити сторонам Угоди в особі начальника управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації Таргонського Г.М. та в особі голови 
ради обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Кравця 
Ю.І. підписати Угоду на 2017-2020 роки.

5. Керівникам сторін, які підписали Угоду, забезпечити її реєстрацію в 
установленому порядку.

6. Текст Угоди на 2017-2020 роки після реєстрації оприлюднити на 
офіційному сайті ОРП та управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації.

7. Головам організаційних ланок обласної організації Профспілки спільно з 
керівниками закладів та установ освіти і науки:

7.1. Протягом січня-лютого 2017 року організаційно завершити проведення 
колдоговірної кампанії на місцях, забезпечити укладання колективних угод, 
колективних договорів відповідно до положень Генеральної, Галузевої угоди та 
Угоди між управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації та радою обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України на 2017-2020 роки.

7.2. У нових колективних договорах, з використанням профспілкового 
бюджету та можливостей правової служби облради Профспілки, передбачити 
додатковий правовий та соціальний захист членів Профспілки порівняно із 
працівниками освіти, які не є членами Профспілки.

7.3. Про проведену роботу інформувати управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації до 01.03.2017.

Голова колегії Г. Таргонський
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РІШ ЕННЯ КОЛЕГІЇ
управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації

від 28 грудня 2016 року Протокол №  4

Про організацію роботи щодо реалізації 
програм, спрямованих на виховання школярів, 
охоплення їх позашкільною освітою 
у закладах освіти області

Заслухавши та обговоривши доповідь головного спеціаліста управління 
освіти і науки облдержадміністрації А.Ровкач «Про організацію роботи щодо 
реалізації програм, спрямованих на виховання школярів, охоплення їх 
позашкільною освітою у закладах освіти області»

к о л е г і я  у х в а л ю є :

1. Відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і 
науки облдержадміністрації (О. Пекарський):

1. Забезпечити розробку додаткових заходів з реалізації Програми 
національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 - 2020 роки із 
врахуванням ключових компонентів та виховних цінностей Нової школи.

До 25 травня 2017 року

2. Рівненському обласному інститутові післядипломної педагогічної освіти 
(А.Черній):

2.1. Забезпечити методичний супровід Програми національного виховання 
учнівської молоді Рівненщини на 2008 - 2020 роки шляхом видання посібників із 
технологій формування ціннісного ставлення особистості за усіма розділами 
програми через навчальні предмети, виховні години, проекти із врахуванням 
форм діяльності.

До 01 березня 2017 року
2.2. Забезпечити аналіз стану виконання Програми національного виховання 

учнівської молоді Рівненщини на 2008 - 2020 роки з прийняттям відповідних 
рішень щодо удосконалення шляхів її реалізації.

До 25 грудня 2017 року



3. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, виконкомів 
рад міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад:

3.1. Продовжити роботу з реалізації завдань, визначених Програмою 
національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 - 2020 роки, із 
врахуванням додаткових заходів, нормативно-правових актів з виховної 
діяльності.

3.2. Передбачати асигнування на утримання та розвиток закладів системи 
позашкільної освіти, зміцнення їх матеріально-технічної бази в установленому 
порядку.

3.3. Вживати заходів для збільшення охоплення учнів позашкільною освітою: 
не менше 40 відсотків загальної кількості дітей шкільного віку в закладах 

системи освіти області;
не менше 20 відсотків -  у Володимирецькому, Рокитнівському та 

Зарічненському районах та у місті Острог.

3.4. Забезпечити виконання в -повній мірі розпорядчих документів (програм) 
превентивного виховання, спрямованих на формування патріотизму, правової 
освіти, здорового способу життя, профілактику правопорушень та злочинності, 
охоплення дітей позашкільною освітою, попередження насильства тощо.

3.5. Спрямовувати зусилля працівників психологічної служби на посилення 
просвітницької роботи серед педагогічних працівників, батьків, громадськості 
щодо основного змісту і напрямів діяльності психологічної служби, створення 
позитивного іміджу психологічної служби.

3.6. Забезпечити використання всіх можливих ресурсів для відпрацювання 
практичної складової предмета «Захист Вітчизни»

3.7. Забезпечити функціонування гуртків військово-патріотичного 
спрямування, проведення районних та участь команд у обласних етапах 
військово-патріотичних заходів.

4. Хід виконання даного рішення розглянути на засіданні колегії управління 
освіти і науки у листопаді 2018 року.

Постійно

Постійно

2017 рік

Постійно

Постійно

Квітень -  травень 
2017 року

Щ орічно

Секретар колегії

Голова колегії Г. Таргонський

М. Андреева
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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації 
за наслідками вивчення стану виконання наказів управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації від 09 грудня 2015 року № 644 
«Про підсумки вивчення стану дотримання діючого законодавства в галузі освіти 

в управлінні освіти, молоді та спорту Володимирецької районної державної 
адміністрації» та від 17 грудня 2015 року № 659 «Про підсумки вивчення стану 

дотримання діючого законодавства в галузі освіти відділом освіти Зарічненської
районної державної адміністрації»

від 28 грудня 2016 року Протокол № 4

Заслухавши довідку за наслідками вивчення стану виконання наказів 
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 
09 грудня 2015 року № 644 «Про підсумки вивчення стану дотримання діючого 
законодавства в галузі освіти в управлінні освіти, молоді та спорту 
Володимирецької районної державної адміністрації» та від 17 грудня 2015 року 
№ 659 «Про підсумки вивчення стану дотримання діючого законодавства в галузі 
освіти відділом освіти Зарічненської районної державної адміністрації», колегія 
відзначає, що відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про освіту» у районах 
забезпечується реалізація державної освітньої політики та розвиток галузі.

Вивчення даного питання засвідчило, що з порушених питань проводиться 
значна робота, зокрема: затверджено відповідні заходи, питання виконання яких 
заслухано на колегії управління освіти, молоді та спорту Володимирецької 
райдержадміністрації, на нараді керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
Зарічненського району.

Названі заходи відображають завдання, визначені наказами, містять 
конкретні терміни виконання, визначають виконавців.

Разом з тим, окремі з них мають незавершені терміни виконання і 
перебувають на стадії реалізації.

Враховуючи вищевикладене,

к о л е г і я  у х в а л ю є :
Управлінню освіти, молоді та спорту Володимирецької 

райдержадміністрації, відділу освіти Зарічненської райдержадміністрації 
забезпечити повне виконання пропозицій, викладених у довідках, що затверджені 
наказами управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 
від 09 грудня 2015 року № 644 року та від 17 грудня 2015 року № 659.

Голова колегії <ф> Г. Таргонський


