
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 
19 квітня 2013 року                      м.Здолбунів                     № 98 
 
 
Про затвердження рішення колегії 

відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації 

 

 Керуючись Положенням про колегію відділу освіти Здолбунівської 

районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 14 березня  2007 року № 108,  

наказую: 

1. Затвердити рішення колегії відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації від 25 березня 2013 року, що додаються. 

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

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                       В. М. БОНДАРЧУК 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Затверджено 

наказ  відділу  освіти  
Здолбунівської районної  
державної  адміністрації 

19.04.2013. № 98 
 
 

Рішення  
спільного засідання колегії відділу освіти Здолбунівської  

райдержадміністрації  та ради Здолбунівської районної організації  
Профспілки  працівників освіти і науки України 

25 березня 2013 року   №1 
 
Про стан виконання Угоди між відділом освіти  
Здолбунівської райдержадміністрації  
та радою Здолбунівської районної організації  
Профспілки працівників освіти і науки України 

 
  Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти 
райдержадміністрації Бондарчук В.М. та голови районної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України «Про стан виконання Угоди 
між відділом освіти Здолбунівської районної державної адміністрації та радою районної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України (далі Угоди) за 2012 рік», 
учасники спільного засідання колегії відділу та ради зазначають, що співпраця районної 
ради Профспілки і відділу освіти, зміцнення соціального партнерства сприяли 
стабільній роботі галузі, впровадженню інноваційних технологій в освітню справу, 
стимулюванню ефективності та підвищення якості педагогічної праці. 

Соціально-трудові, професійні права та інтереси працівників упродовж 2012 року 
регулювалися укладеними угодами і колективними договорами, які забезпечували 
координацію дій органів місцевого самоврядування, відділу освіти, адміністрацій 
навчальних закладів та профспілкових органів щодо забезпечення прав працівників у 
сфері трудових відносин, оплати та охорони праці і здоров'я, організації оздоровлення 
та відпочинку. 

Захисні положення Угоди та налагоджене соціальне партнерство між відділом 
освіти, навчальними закладами та виборними органами Профспілки позитивно 
впливало на вирішення питань, пов'язаних із трудовими договорами, оплатою праці, 
регулювання робочого часу та часу відпочинку, визначенням додаткових соціальних 
пільг і гарантій. 

У 2012 році в закладах не було масових вивільнень працюючих з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу, своєчасно виплачувалася заробітна плата, у всіх закла-
дах освіти згідно Угод та колдоговорів працівникам надавалися додаткові оплачувані 
відпустки (у разі особистого шлюбу, народження дітей і ін.), щорічні відпустки за 
роботу у шкідливих і важких умовах праці та за ненормований робочий день, 
працівники отримували додаткову оплату за роботу в нічний час у розмірі 40 % 
посадового окладу (ставки заробітної плати). 

У 2012 році 100 відсотково була профінансована допомога на оздоровлення при 
наданні щорічної відпустки педагогічним працівникам. Однак, надання щорічної 
грошової винагороди за сумлінну працю становила тільки   - 15  відсотків.  



Разом з тим, і надалі недостатнє фінансування галузі гальмувало виконання окремих 
пунктів Угоди, зокрема, у частині: 

- виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання 
службових обов'язків ; 

- забезпечення безоплатного користування житлом із опаленням та освітленням; 
- покращання житлових умов працівників освіти; 
- підвозу учителів до місць роботи; 
- виділення з бюджетів усіх рівнів не менше 0,2% від фонду оплати праці для 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 
- 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. 

Враховуючи зазначене, колегія відділу освіти Здолбунівської районної  державної 
адміністрації та рада районної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України 

 
УХВАЛЮЮТЬ: 

1. Інформації відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації та 
ради районної організації Профспілки працівників освіти і науки України про стан 
виконання сторонами положень Угоди за 2012рік взяти до уваги (інформації 
додаються). 

 
2. Сторонам, що підписали Угоду: 
2.1. Проводити моніторинг законодавства України із зазначених Угодою питань, 
сприяти реалізації чинних законодавчих норм щодо прав та гарантій працюючих, 
ініціювати їх захист. 
2.2.Упереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх 
виникнення - сприяти розв'язанню їх шляхом взаємних консультацій, переговорів 
відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)". 

3.  Відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації вжити заходів 
для забезпечення повного виконання зобов'язань, передбачених пунктами Угоди 
щодо: 
3.1. активної участі у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів із 
забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні; 
3.2. забезпечення дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі 
гарантій і компенсацій працівникам закладів та установ освіти, які направляються для 
підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з 
відривом від виробництва незалежно від наявності у них путівок для лікування в 
санаторіях-профілакторіях інститутів післядипломної педагогічної освіти; 
3.3. виділення коштів на проведення профілактичних заходів з охорони праці в 
кошторисах навчальних закладів в обсязі не менше 0.2 відсотка від фонду оплати праці 
відповідно до положень ст. 19 Закону України "Про охорону праці"; 
2.4. регулярного безоплатного підвезення у сільській місцевості до місця роботи і 
додому педагогічних працівників; 
2.5. збереження передбачених ст. 57 Закону України "Про освіту" гарантій щодо оплати 
праці та забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського 
типу та членів їх сімей безоплатними квартирами з опаленням і освітленням; 



3.6. відрахування профспілковим комітетам відповідно до ст. 44 Закону України "Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" кошти на культурно-масову, 
фізкультурну та оздоровчу роботу. 

 
4.  Районній організації Профспілки працівників освіти України вжити заходів 
щодо забезпечення повного виконання зобов'язань, передбачених пунктами Угоди: 
4.1. з питань соціально-економчного забезпечення працівників освіти, передбачених 
ст.ст. 14, 55, 57, 61 Закону України "Про освіту"; 
4.2. із організації громадського контролю за додержанням законодавства про працю в 
установах та закладах освіти, забезпечення тісної співпраці з органами управління 
освіти з метою попередження порушень норм законодавства; 
4.3. - щодо вилучення із постанови КМУ від 28.05.2008 № 530 "Деякі питання-
соціального захисту окремих категорій громадян", п. 14. яким обмежено пільги 
педагогічним працівникам сільської місцевості щодо безоплатного надання 
комунальних послуг, та які визнано усіма судовими інстанціями адміністративного 
судочинства України таким, що суперечить п.4 ст. 57 Закону України "Про освіту" і 
підлягає відміні. 

 
5. Керівникам навчальних закладів та установ освіти спільно 
з виборними органами районної організації Профспілки працівників 
освіти і науки України активізувати роботу щодо забезпечення виконання пунктів 
Угоди, а саме: 
5.1. - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу 
чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження; 
5.2. передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т. ч. уроки 
іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики лише 
спеціалістам за наявності об'єктивних причин та обов'язкової письмової згоди учителів 
початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти; 
5.3. щодо недопущення укладення в односторонньому порядку з ініціативи органів 
місцевого самоврядування трудового договору у формі контракту з керівниками 
загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності; 
5.4. щодо надання відповідно до ст. 57 Закону України "Про освіту" педагогічним 
працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання 
службових обов'язків. 
 
6. Про стан виконання Угоди між відділом освіти Здолбунівської районної державної 
адміністрації та радою районної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України протягом 2012 року заслухати на колегії відділу освіти Здолбунівської 
райдержадміністрації у березні 2014 року. 

 
 
Голова колегії        Бондарчук В.М. 
 
Секретар         Вітень З.В. 

 
 
 
 
 



Затверджено 
наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської районної  
державної  адміністрації 

19.04.2013. № 98 
 

Рішення  
колегії відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

25 березня 2013 року   №1 
 
Про виконання постанови Кабінету Міністрів  
України від 12 квітня 2000 року № 646 
 «Про затвердження Інструкції з обліку  
дітей і підлітків шкільного віку»   

 
Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу освіти 

райдержадміністрації Вітень З.В. про виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 квітня 2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків 
шкільного віку».   

к о л е г і я     у х в а л ю є :  
1.Відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації: 

 
1.1.3абезпечити контроль за роботою закладів освіти щодо виконання ними пункту 2 
ст. 35 Закону України «Про освіту» та дотримання п.п. 13, 14,15, 18 Інструкції з обліку 
дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 квітня 2000 року № 646. 

Постійно 
1.2. На підставі звітів, отриманих від навчальних закладів, скласти статистичний звіт за 
затвердженою формою і подати його до відділу статистики у Здолбунівському районі. 

Щороку до 30 вересня 
2.  Керівникам  навчальних  закладів: 
2.1. Забезпечувати  неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
12.04. 2000 року № 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків 
шкільного віку". 

Постійно 
2.2.  На підставі списків дітей первинного обліку, переданих виконавчим комітетом 
місцевих рад, забезпечити  перевірку явки дітей і підлітків до загальноосвітнього 
навчального закладу. 

Щорічно до 5 вересня  
2.3. Повернути списки відділу освіти з відмітками про те, чи з’явились учні на навчання, 
разом з довідками з місця навчання тих  учнів, які здобувають загальну середню освіту в 
інших навчальних закладах. 

Щорічно до 10 вересня  
2.4. Сформувати додаткові списки дітей, які проживають на закріпленій за навчальним 
закладом території і яких не було включено до списку. 

Щорічно до 10 вересня 
2.5. 3абезпечити охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку в повному обсязі. 

Постійно  



2.6. Забезпечити активізацію роботи  з  певною  категорією батьків щодо їх 
відповідальності за здобуття їхніми  дітьми повної загальної середньої 
освіти відповідно до чинного  законодавства. 

Постійно 
2.7. Дотримуватись вимог Інструкції щодо заповнення статистичної звітності 
при заповненні форми державної статистичної звітності №77-РВК. 3давати звіт форми  
077 РВК у відділ освіти.     

Щорічно до 20 вересня 
2.8. Налагодити тісну співпрацю із службою у справах дітей райдержадміністрації та 
відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо охоплення дітей шкільного віку 
навчанням. 

Постійно 

 
 
 

Голова колегії        Бондарчук В.М. 
 
Секретар         Вітень З.В. 

 
 
 


