ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Пленарне засідання чотирнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
06 березня 2017 року

№ 372

Про депутатський запит депутатів обласної ради Крутько В.П., Овчаренко
Л.М., Шевчука С.М., Прядка В.Г., Путрі О.О. щодо підвищення посадових
окладів педагогічним працівникам закладів та установ освіти, які
фінансуються за рахунок обласного бюджету

Керуючись

статтею 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих

рад»,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Направити депутатський запит депутатів обласної ради Крутько В.П.,
Овчаренко Л.М., Шевчука С.М., Прядка В.Г., Путрі О.О. на розгляд голові
Полтавської обласної державної адміністрації Головку В.А. (додається)
2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутатів
обласної ради Крутько В.П., Овчаренко Л.М., Шевчука С.М., Прядка В.Г.,
Путрю О.О. до 06 квітня 2017 року.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

ДЕПУТАТ
Полтавської обласної ради

Крутько Валентина Петрівна
39610, м. Кременчук, пр.Л.Українки 44, e – mail: krutkovalentina@mail.ru, тел.(0536) 4-05-98, моб.
+380675318075

__________від___________

Голові Полтавської
обласної ради
О.Ю. Біленькому
Голові Полтавської обласної
державної адміністрації
В.А. Головку
Депутатський запит
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 974 «Про
внесення зміни у додаток 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 №1298» з 1 січня 2017 року передбачено підвищення посадових
окладів на 2 тарифних розряди педагогічним працівникам навчальних
закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, а саме: вчителям загальноосвітніх предметів.
Лише з 1 вересня 2017 року заплановано підвищення посадових окладів
педагогічних працівників системи дошкільної, позашкільної, професійнотехнічної освіти, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Таке
рішення є дискримінаційним по відношенню до зазначеної категорії
педагогічних працівників.
Відповідно загострилася проблема у колективах навчальних закладів
та установ освіти Полтавської області, що фінансуються за рахунок
обласного бюджету. Виникають внутрішні конфлікти у професійнотехнічних навчальних закладах, де викладачі мають однакові категорії,
звання, великий досвід роботи, проводять заняття в однакових умовах,
навчають учнів одних і тих же груп, а за уроки отримують різну оплату.
Більш абсурднішою виглядає ситуація, коли один і той же викладач
проводить уроки загальноосвітнього та професійно-технічного циклів
(наприклад: іноземну мову - іноземну мову за професійним спрямуванням;
інформатику - інформаційні технології; математику – основи вищої
математики; хімію – прикладну хімію), використовує одну і ту ж методику
викладання матеріалу, застосовує одні й ті ж форми навчання, а погодинна
оплата різна.
Атмосфера в Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А.С.
Макаренка також набирає негативної енергії.

Під час уроків «Методика викладання математики», «Методика
викладання української мови» і т.д. викладач навчає майбутніх вчителів
математики, української мови тільки початкової школи. При цьому
викладач, на відміну від свого учня, підвищення посадового окладу не
заслуговує.
Постанова Кабінету Міністрів України призвела межу розколу між
вчителями загальноосвітніх предметів та іншими педагогічними
працівниками. Виправити ситуацію, яка склалася сьогодні, в силах
депутатів Полтавської обласної ради на чолі з Головою О.Ю. Біленьким
та апаратом Полтавської облдержадміністрації під керівництвом В.А.
Головка.
Враховуючи вищезазначене, за дорученням колективів, просимо
Вас вирішити питання щодо підвищення посадових окладів педагогічним
працівникам закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок
обласного бюджету, у найближчий час.
Постановою КМУ від 14 грудня 2016 р. № 974 надано право органам
місцевого самоврядування приймати рішення про підвищення тарифних
розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що
фінансуються за рахунок місцевих бюджетів до 1 вересня 2017 року.
Позитивні рішення з даного питання прийняли органи місцевого
самоврядування Івано-Франківської, Запорізької, Кіровоградської областей,
міст Київ, Полтава, Херсон, Кременчук тощо.
Не будемо байдужими, не дамо принижувати гідність вихователя,
вчителя, викладача, взагалі педагогічного працівника!
Сподіваємося на порозуміння.

Депутати обласної ради

__________В.П. Крутько
__________Л.М. Овчаренко
__________С.М. Шевчук
__________В.Г. Прядко
__________О.О. Путря

