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Спілкування керівництва Тернопільської обласної організації профспілки працівників
освіти і науки України із головами первинок та спілчанами – працівниками закладів освіти
області в ході звітно-виборної кампанії продовжується.

5 листопада 2019 року голова обласної організації Людмила Мокей зустрілася із
працівниками закладу дошкільної освіти №7 «Ромашка» міста Чортків,

а 8 листопада – із профспілковим активом закладів освіти Лановецького району,
Борсуківської та Лановецької об’єднаних територіальних громад.

Голова обласної організації охарактеризувала діяльність галузевої Профспілки, у тому
числі Тернопільської обласної профорганізації, за період 2015-2019 років, навівши
конкретні приклади щодо відстоювання прав та інтересів спілчан під час законотворчого
процесу, у ході соціального діалогу з владою та управлінцями, а також завдяки активним
формам громадського колективного спротиву.

На зустрічах обговорили події, які відбуваються навколо законопроекту «Про повну
загальну середню освіту», та дії Профспілки, спрямовані на збереження гарантій
педагогічним працівникам в частині тривалості робочого часу, оплати праці та
недопущення переведення на строкові трудові договори тощо.

Людмила Іванівна звернула увагу на важливості вчасного широкого інформування
спілчан про діяльність профорганізацій усіх рівнів, що є важливою умовою формування
позитивної профспілкової мотивації. Під час бесіди активно використовувала мотиваційні
листівки, підготовлені обласною організацією: «Залежність росту заробітної плати від
активності галузевої Профспілки», «З Профспілкою – дешевше» (про Програму
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«Спілчани. Здоров’я та дозвілля»), «Трудовий колектив чи Профспілка?!» .

Працівників ЗДО «Ромашка» цікавили особливості надання відпусток педпрацівникам
дошкілля, порядок здійснення санаторно-курортного лікування за участю профспілкових
організацій, а профспілкові лідери Лановеччини порушили проблему нестачі коштів
освітньої субвенції та місцевого бюджету для вчасної виплати заробітку працівникам
закладів освіти району до завершення фінансового року, схвалили, у зв’язку з цим
відповідне звернення до Кабінету Міністрів України.

Участь у профспілкових заходах взяли голова Чортківської міської організації
профспілки Іванна Охріменко, директор Чортківського ЗДО «Ромашка» Олена
Наконічевська, голова первинної профорганізації цього закладу Світлана Кость (у
м.Чортків); начальник відділу освіти, молоді та спорту Лановецької райдержадміністрації
Роман Зубрицький, завідувач Лановецьким районним методичним кабінетом Неоніла
Дзюба (на Лановеччині).

Прес-центр обласної організації
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