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 Кіровоградський обласний комітет профспілки повідомляє про систему 

заходів, вжитих на виконання постанови президії ЦК Профспілки від 

22.03.2016р. «Про роботу виборних органів організаційних ланок 

Профспілки в умовах реалізації Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», спрямованих на попередження 

порушень чинного законодавства та забезпечення соціального захисту 

спілчан-працівників закладів і установ освіти області в процесі реорганізації 

навчальних закладів. 

- У квітні цього року делегація у складі 8 профактивістів різних 

категорій  вивчала досвід децентралізації у Львівській обласній 

організації Профспілки. 

- У цей же час (квітень - травень) у 68 первинних організаціях ряду 

районів області, де почалася підготовка до реорганізації з виїздом на 

місце проведено роз’яснювальну роботу щодо прийнятої президією ЦК 

постанови. Підготовлено методичний збірник з цих питань (50 

сторінок) з розрахунку на кожну первинну організацію шкіл, який 

одержали члени обкому і запрошені на пленумі обкому 25.05.2016р. 

- 25.05.2016р. пленум обкому профспілки «Про виконання Програми 

основних напрямків діяльності обласної організації профспілки на 2015 

– 2020р.р. щодо організаційного забезпечення статутної діяльності та 

шляхи удосконалення цієї роботи в умовах фінансової та 

адміністративної децентралізації, формування об’єднаних 

територіальних громад». 

- Травень – червень. Робота голови обкому у складі експертної ради: 

співбесіди з представниками районів і міст області у складі голови 

РДА, (міського голови), голови райради, зав. відділом (нач. управління) 

освіти з приводу підготовки до реформування освіти. Роз’яснення 

вимог законодавства Галузевої угоди щодо проблем зайнятості і ін., 



  

керівники кожного району запевняли, що більше 10 осіб звільнено не 

буде. 

- 21 червня 2016р. направлено звернення голові ОДА та голові обласної 

ради з приводу намірів щодо реформування галузі у області, проектів 

рішень окремих районних рад, розміщених на їхніх сайтах (в т.ч. і 

Олександрівської райради) з метою упередження помилок і порушень 

чинного законодавства в умовах відсутності належної правової бази. 

- 7 липня 2016р. направлено лист начальнику управління освіти і науки 

ОДА та завідуючим Олександрівського і Новоархангельського районів 

з роз’ясненнями щодо порядку здійснення реорганізації закладів 

освіти. Звернуто увагу на те, що постанову Кабміну, якою 

регламентувалось проведення ліквідації та реорганізації закладів 

освіти, відмінено. 

- 21 липня 2016р. – лист начальнику обласного управління освіти 

Таборанському В.П. про можливі масові звільнення працівників, 

порушення норм Галузевої угоди. 

- З початку серпня – чисельні переговори з керівництвом області, 

районів, територіальних громад щодо недопущення порушень 

законодавства. Реагування на звернення окремих спілчан, в т.ч. з 

Олександрівського району. 

- 29 серпня 2016р. – виступ голови обкому на пленарному засіданні 

серпневої наради (додається). 

- Звернення до голови ОДА і голови облради (відповіді додаються). 

- Реакція на виступ голови обкому на пленарному засіданні серпневої 

наради Міносвіти щодо відсутності правової бази щодо реформування 

навчальних закладів – лист-роз’яснення нач. департаменту загальної 

середньої освіти Міносвіти Кононенка Ю.Г. присутнього на серпневій 

нараді у області (додається) від 09.09.2016р. 30.09.2016р. – відвідання 

Олександрівського району Кононенком Ю.Г. Лист Міносвіти щодо 

ситуації у Кіровоградській області від 30.09.2016р. 

- 06.10.2016р. – Круглий стіл «Бюджет 2017, реформування освіти 

області. Всесвітній день дій за гідну працю». 

- 12.10.2016р. зініційовано слухання питання про хід реформування 

освіти на засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради. 

- 20.10.2016р. – зустріч з профспілковим активом Олександрівського 

району щодо посилення впливу районної організації профспілки, її 

виборних органів на забезпечення соціального захисту спілчан. 

 

 

 

 

З глибокою повагою  

Голова обкому профспілки                                               С.Л. Скалько 


