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Про стан виконання Угоди  
між Департаментом освіти і науки  
Львівської облдержадміністрації  
та Львівською обласною організацією профспілки  
працівників освіти і науки України за 2018 рік  
та внесення до неї змін 
 
 

Заслухавши та обговоривши звіти представників сторін про виконання у 
2018 році Угоди, укладеної між Департаментом освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації та Львівською обласною організацією профспілки 
працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, Колегія Департаменту 
освіти і науки Львівської облдержадміністрації та Рада Львівської обласної 
організації профспілки працівників освіти і науки України відзначають, що 
проведені сторонами заходи в основному сприяли виконанню норм і положень 
Угоди та у подальшому сприятимуть розвитку соціального діалогу, зміцненню 
соціального партнерства і в цілому забезпечуватимуть дотримання 
встановлених чинним законодавством соціально-економічних та трудових прав 
і гарантій працівників закладів освіти, створення для працівників, студентів та 
учнів здорових, безпечних і нешкідливих умов праці, навчання і відпочинку. 

Сторони Угоди домагатимуться виконання та здійснення контролю за 
реалізацією  розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 3 
липня 2018 року № 655/0/5-18 «Про посилення взаємодії органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з профспілками і організаціями 
роботодавців». 

Сторони відзначають, що реалізація та дотримання  основних принципів 
соціального партнерства на основі укладеної Угоди є запорукою стабільності і  
розвитку  освітньої галузі області та сприятимуть упередженню і розв’язанню 
конфліктних ситуацій, у першу чергу, на основі діалогу та переговорів Сторін. 

Сторони Угоди констатують, що в 2018 році норми та положення Угоди 
між Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації та 
Львівською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки 
України в цілому виконувалися і що більшість норм цієї Угоди і надалі 
залишаються актуальними та обов’язковими для виконання її учасниками. 



Сторони спрямовуватимуть свою роботу на забезпечення належних 
видатків у відповідних бюджетах для фінансування галузі освіти та 
першочергову виплату своєчасної і повної заробітної плати працівникам з 
урахуванням максимально можливих доплат і надбавок, на працевлаштування 
працівників при здійсненні заходів оптимізації навчальних закладів та установ 
освіти.  

З урахуванням внесених змін до законодавства про освіту і  Галузевої 
угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників 
освіти і науки України на 2016-2020 рр., сторони Угоди підтримують 
пропозиції Спільної комісії Департаменту освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації та Львівської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки України для ведення переговорів та здійснення 
контролю за виконанням Угоди про внесення змін до Угоди між 
Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації та Львівською 
обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України на 2016-
2020 роки. 

Виходячи із наведеного, Колегія  Департаменту освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації та Рада Львівської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки України  

 
ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 

 
1. Звіти сторін «Про стан виконання Угоди між Департаментом освіти і 

науки Львівської облдержадміністрації та Львівською обласною 
організацією профспілки працівників освіти і науки України за 2018 рік» 
затвердити. 

2. Спільну роботу Департаменту освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації та Львівської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки України із виконання зобов’язань Угоди, її 
норм і положень у 2018 році щодо соціально-економічного і правового 
захисту працівників закладів освіти визнати задовільною. 

3. Внести зміни до Угоди між Департаментом освіти і науки Львівської 
обласної державної адміністрації та Львівською обласною організацією 
профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 рр., що 
підготовлені та узгоджені Спільною комісією Департаменту освіти і 
науки Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України, для ведення переговорів і 
здійснення контролю за виконанням Угоди, у зв’язку з прийняттям 
нового законодавства, що потребує додаткового врегулювання, уклавши 
її в новій редакції, що додається. 

4. Доручити директору Департаменту освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації Л. Мандзій та голові Львівської обласної 
організації профспілки працівників освіти і науки України М. Яцейко 
підписати обласну Угоду на 2016-2020 рр. в новій редакції.  

5. Львівській обласній організації профспілки працівників освіти і науки 
України забезпечити подання обласної Угоди на 2016-2020 рр. у новій 
редакції на повідомну реєстрацію. 



6. Угоду між Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації та Львівською обласною організацією профспілки 
працівників освіти і науки України на 2016-2020 рр. у новій редакції 
довести до відома керівників органів управління освітою, керівників 
закладів освіти та голів районних, міських організацій профспілки, голів 
профспілкових комітетів та профорганізаторів закладів освіти. 

7. Сторони Угоди рекомендують органам управління освітою, виборним 
профспілковим органам: 
 

- ініціювати перед відповідними радами, під час ухвалення та 
внесення змін до місцевих  бюджетів, забезпечення  належними 
обсягами коштів для фінансування видатків закладів вищої, 
післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої, 
дошкільної, позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема, 
необхідними для першочергової виплати заробітної плати 
працівникам цих закладів, встановлення відповідних надбавок і 
доплат у максимальних розмірах, забезпечення інших додаткових  
виплат педагогічним працівникам, що фінансуються з місцевих 
бюджетів; 

- при наявності достатніх обсягів освітньої субвенції та коштів 
місцевих бюджетів на відповідний бюджетний рік забезпечувати 
виплату надбавки за престижність праці педагогічним працівникам 
у максимальному розмірі; 

- забезпечити, в разі недостатності обсягів фінансування на поточний 
бюджетний рік, використання перехідних залишків освітньої 
субвенції першочергово на виплату  заробітної плати; 

- домагатись виділення коштів на виконання розпорядження голови 
Львівської облдержадміністрації від 3 липня 2018 року № 655/0/5-
18 «Про посилення взаємодії органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з профспілками і організаціями 
роботодавців». 
 

8. Керівникам органів управління освітою  та головам районних і міських 
організацій профспілки працівників освіти і науки рекомендувати внести 
відповідні зміни до колективних угод на 2017-2020 рр. до 15.02. 2019 р. 

9. Органам управління освітою Об’єднаних територіальних громад, в яких 
не укладено колективні угоди на 2017-2020 рр., забезпечити їх укладення 
з районними організаціями профспілки до 1.03.2019 р.   

10.  Проводити роботу щодо підвищення престижності праці та рівня 
заробітних плат науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти 
та педагогічних працівників закладів освіти, що фінансуються за кошти 
місцевих бюджетів. 

11. Вживати заходів щодо удосконалення Формули розподілу освітньої 
субвенції між місцевими бюджетами,  яка затверджена Постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088.   

12.  Керівникам закладів освіти, при проведенні заходів з оптимізації мережі 
закладів освіти, забезпечити дотримання норм чинного трудового 



законодавства щодо захисту законних прав і гарантій працівників, у 
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та при можливому 
вивільненні працівників. Профспілковим органам відповідних рівнів 
проводити постійний моніторинг ситуації, викликаної оптимізацією 
мережі закладів освіти, та забезпечити при цьому належний громадський 
контроль за дотриманням трудового законодавства. 

13. Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів освіти та 
відповідним організаціям профспілки, з метою впорядкування 
колективно-договірних відносин та надання цій роботі системного і 
планового характеру, забезпечити в усіх освітніх закладах щорічне 
звітування сторін про виконання прийнятих взаємних зобов’язань в 
колективних угодах і колективних договорах. 

14. Виконання спільного рішення Колегії Департаменту освіти і науки 
Львівської облдержадміністрації та Ради Львівської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України покласти на заступника 
директора Департаменту освіти  і науки Львівської облдержадміністрації 
Гайдука І.Г. та заступника голови Львівської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України Калина М. М.  

15. Контроль за виконанням угоди покласти на Спільну комісію 
Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації та 
Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки 
України для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням 
Угоди. 

 
 

 
 
 
 


