
Протокол №1 

засідання Координаційної ради при відділі освіти Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області 

(спільне засідання з президією міської організації профспілки) 

 

21.01.2022 р. 

Присутні: 

1. Тімофєєва Т.В. 

2. Алексєєва Ю.В. 

3. Сергієнко Н.М. 

4. Пилипенко М.В. 

5. Пархоменко С.С. 

6. Макарова О.В. 

7. Анікєєва В.М. 

8. Кучук О.В. 

9. Світлична О.О. 

10. Дударєва Л.І. 

11. Двигун Є.І. 

12. Реженко Ю.В. 

13. Трофименко Л.М. 

14. Дроботова В.І. 

15. Татарніков В.М. 

16. Долинська В.М. 

17. Бондаренко Ю.В. 

18. Видріна-Цимбаліст Н.С. 

19. Дугіна В.М. 

20. Тимошенко В.М. 

21. Панова Я.А. 

22. Фадєєва О.І. 

23. Майстро В.О. 

24. Безручкова С.В. 

25. Тімофєєва А.М. 

26. Соляник І.С. 

 

Запрошені члени президією Зміївської міської організації профспілки 

працівників освіти та науки – ____ чол. 

 

Порядок денний 

1. Аналіз роботи у 2021 році та планування роботи на 2022 рік 

2. Дотримання вимог чинного трудового законодавства з метою 

забезпечення ефективної діяльності та злагоди в колективах закладів 

освіти 
 

Слухали: 1. Алексєєва Ю. В.  надала детальний аналіз роботи 

Координаційної ради у 2021 році, визначила позитивні здобутки, наявні 



недоліки та шляхи їх усунення. А також  ознайомила присутніх із метою 

проведення засідань та принципами визначення переліку питань до розгляду 

у 2022 році 

Виступили: Тімофєєва Т.В. зазначила, що робота Координаційної ради 

сприяла співпраці та узгодженому вирішенню актуальних питань 

освіти Зміївської громади у 2021 році. 

Дударєва Л.І. відзначила актуальність та необхідність колегіального 

обговорення визначених питань, включених до порядку денного засідань 

Координаційної ради на 2022 рік. 

 

Ухвалили: 

1.1. Роботу Координаційної ради у 2022 році продовжити 

спрямовувати на вирішення визначених завдань 

Січень – грудень 2022 р. 

1.2. Організацію діяльності Координаційної ради у 2022 році 

здійснювати в межах нормативно-правових документів 

Січень – грудень 2022 р. 

1.3. Роботу Координаційної ради у 2022 році здійснювати відповідно 

до плану засідань 

Січень – грудень 2022 р. 

1.4. У разі виникнення додаткових питань, що потребують розгляду 

чи за пропозицією  членів ради включення їх до порядку денного 

здійснювати відповідно до Положення 

Січень – грудень 2022 р. 

 

 

Результати голосування:  

«За» - 26 

«Проти» -  

«Утримались» -  
 

Слухали: 2. Алексєєва Ю. В.  доповіла присутнім про діяльність щодо 

дотримання вимог чинного трудового законодавства з метою 

забезпечення ефективності роботи та злагоди в колективах закладів 

освіти. Також відзначила про результати спільної діяльності із 

Зміївською міською організацією профспілки працівників освіти та 

науки  
 

Макарова О.В. – голова Зміївської міської організації профспілки 

працівників освіти та науки надала інформацію про укладання та 

реєстрацію Угоди між відділом освіти та Зміївською міською 

організацією профспілки працівників освіти та науки; нововведення, 

які пов’язані з реформуванням освіти, змінами в суспільстві, нових 

розмірів мінімальної зарплати та ін.. та з метою регулювання 

соціально-економічних і трудовихвідносин та посилення соціального 



захисту в закладах освіти Зміївської міської ради, що стосуються 

інтересів працівників, органів управлінняо світою, здобувачів освіти 
 

Ухвалили: 

2.1.Рекомендувати відділу освіти в межах повноважень: 

2.1.1. Продовжити  вживати заходи щодо безумовного виконання 

норм законів у галузі освіти та норм трудового законодавства, що 

стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів 

працівників, здобувачів освіти, недопущення їх зупинення та 

скасування, зокрема під час формування та затвердження місцевого 

бюджету. 

2.1.1. Вносити пропозиції щодо визначення нормативів бюджетних 

асигнувань на утримання закладів освіти та соціальний захист 

учасників освітнього процесу. 

2.1.2. Сприяти затвердженню кошторисів закладам освіти, які 

фінансуються з місцевих бюджетів, в обсягах, не менш 

необхідних для своєчасної виплати заробітної плати у повному 

обсязі та необхідних для стовідсоткового виконання 

навчальних планів. 

2.1.3. Вживати заходів для використання бюджетних асигнувань на 

освіту, освітньої субвенції та позабюджетних коштів згідно з 

чинним законодавством, не допускати їх вилучення та 

використання не за призначенням. 

2.1.4. Забезпечити організацію підвищення кваліфікації та 

перепідготовки педагогів, керівників закладів   з урахуванням 

нових й вдосконалених навчальних програм, підручників і 

навчальних посібників. Забезпечити реалізацію права 

педагогічних працівників на вільний вибір змісту, програм, 

форм навчання, закладів, установ та організацій, що 

здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку, в тому 

числі на проходження підвищення кваліфікації у закладах 

вищої освіти, зокрема у: Харківському національному 

університеті імені В.Н.Каразіна, Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди та інших. 

2.1.5. Вживати заходів для передбачення необхідних видатків на 

підвищення кваліфікації педагогічних   працівників. 

2.1.6. Вживати заходів для реалізації положень, передбачених ст.ст. 

54, 57, 59, 61, 66 Закону України «Про освіту», в частині 

соціально-економічного забезпечення працівників освіти. 

Січень – грудень 2022 р. 

 

2.2. Рекомендувати Зміївській міській профспілці працівників науки і 

освіти 

2.2.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в 

закладах освіти . 
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