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Освіта є основою соціально-економічного, духовного і культурного
розвитку українського суспільства, а тому Закон України «Про Державний
бюджет України на 2019 рік» повинен бути спрямованим, в першу чергу, на
підвищення статусу та рівня соціального захисту вихователя, вчителя, викладача.
Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України
послідовно наполягає на підвищенні рівня оплати праці освітян. У
презентованому Урядом проекті Державного бюджету відсутнє істотне
підвищення оплати праці. Усі принципові пропозиції профспілок щодо розмірів
заробітної плати, стипендій та основних соціальних гарантій влада не враховує.
За даними Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для забезпечення
виплати у повному обсязі заробітної плати працівникам закладів загальної
середньої освіти у вересні-грудні 2018 року необхідно додатково 865 млн. грн.
Така ситуація виникла внаслідок недостатнього фінансування освітньої субвенції
з Державного бюджету місцевому бюджету.
Недостатнє фінансування освітньої субвенції для м. Києва призводить
до скасування чи зменшення розміру надбавок за престижність педагогічної
праці, за складність і напруженість у роботі, грошової винагороди за
сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків тощо.
Зменшення заробітної плати відбувається при постійному зростанні
тарифів на проїзд у громадському транспорті, житлово-комунальні послуги,
підвищенні цін на продукти харчування та споживчі товари, девальвації
національної грошової одиниці та зниженні рівня життя.
Переконані, що вирішення питань економії бюджетних коштів за рахунок
освітян є неприпустимим.
Ми, учасники зборів голів первинних профспілкових організацій закладів
освіти столиці, від імені 165 тисяч членів Профспілки, ВИРІШИЛИ 04.10.2018
року провести мирну громадську акцію протесту біля Кабінету Міністрів
України з ВИМОГАМИ:
– збільшити обсяг освітньої субвенції для м. Києва в розмірі 865 млн. грн.
для виплати заробітної плати працівникам закладів освіти в повному розмірі;
– внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між

місцевими бюджетами», зокрема щодо врахування поділу класів на групи при
розрахунку освітньої субвенції;
– внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими встановити, що
податок на доходи фізичних осіб перераховується з бюджету м. Києва до
Державного бюджету України у розмірі 40%;
– передбачити у проекті Державного бюджету України на 2019 р. кошти на
виконання вимог ст. 61 Закону України «Про освіту» щодо встановлення
посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної
категорії в розмірі не менше 3 мінімальних заробітних плат, а найменшого
посадового окладу науково-педагогічного працівника на 25 % вище посадового
окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії;
– забезпечити підвищення на 10% розмірів посадових окладів та ставок
заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної,
професійно-технічної, вищої освіти та інших закладів і установ освіти, а також
науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2018 року;
– забезпечити виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат,
надбавок, премій, винагород та інших виплат;
– внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими передбачити
фінансування державних закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації за рахунок
коштів Державного бюджету;
– збільшити обсяги видатків на виплату академічних стипендій учням та
студентам пропорційно збільшенню прожиткового мінімуму для працездатних
осіб;
– зберегти Київську міську студентську поліклініку як цілісний комплекс
надання медичної допомоги студентам.
У разі ігнорування справедливих вимог освітян вважаємо за доцільне:
1. Продовжувати активні протестні дії.
2. Системно висвітлювати події в ЗМІ та соціальних мережах.
3. Підписати меморандум про співпрацю з усіма фракціями Верховної
Ради України.
4. Надавати спілчанам юридичну допомогу в складанні позовних заяв до
суду за їхніми зверненнями.
5. Розпочати страйкові дії.
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