
Біографічна довідка 
уповноваженого представника інституту громадського суспільства 

профспілкового комітету Михайлівського навчально-виховного 
комплексу на участь в установчих зборах з обрання складу

громадської ради

'  1, Акуліна Олена Валеріївна

Працює Навчально-виховний комплекс «Михайлівська 
загальноосвітня школа І-ІИ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад»

Число, місяць і рік 
народження

02.08.1980

Місце народження с.Михайлівка, Покровського (Красноармійського) 
району, Донецької області

Освіта Вища

Науковий ступінь, 
вчене звання

Немає

Володіння мовами Українська, російська

Нагороди, почесні 
звання

Немає

Досвід роботи у 
виборних органах

Депутат Михайлівської сільської ради VII 
скликання

Трудова діяльність 1998 -  секретар-друкарка Агрофірма «Колос»
2004 -  бухгалтер торгівельного комплексу 
«Эффект» м. Донецьк
2007 - бухгалтер «Роганський м ’ясокомбінат»
3 2014- головний бухгалтер Михайлівський ЗЗСО, 
дошкільний навчальний заклад

Додаткова інформація Напрямок: відстоювання інтересів освіти 
Контакти: +380664565183 
e-mail: Akulinahso(®,ukr.net



Ініціативній групі з підготовки 
установчих зборів по формуванню 
Громадської ради при виконкомі 
Новоргодівської міської ради

М ОТИВАЦІИНИИЛИСТ

Акуліної Олени Валеріївни

Я, Акуліна Олена Валеріївна, член профсоюзної спілки Навчально- 
виховного комплекса «Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 
дошкільний навчальний заклад» Покровської районної ради Донецької 
області, подаю свою кандидатуру на членство в Громадській раді при 
виконкомі Новогродівської міської ради для спільного з органами виконавчої 
влади вирішення питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку 
Новогродівської Об*єднаної Територіальної Громади, реалізації та захисту 
прав і свобод громадян, задоволення їх економічних, політичних, 
культурних, вікових та інших інтересів.

■ V/  2021р. О.В. Акуліна



Інформація про роботу профспілкової організації 
навчально-виховного комплексу 

«М ихайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний
навчальний заклад»

Покровської районної ради Донецької області за 2018-2020 р.

Профспілкова організація навчально-виховного комплексу «Михайлівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» 
Покровської районної ради Донецької області станом на 01.12.2020 року 
налічує 52 члени профспілки. 100% працівників НВК є членами профспілки. 
Профспілкове членство підтверджується щорічним статистичним звітом.

У своїй роботі профспілка керується Статутом профспілки працівників 
освіти і науки України, Конституцією України, Законом України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності», Кодексом Законів «Про 
працю», «Про освіту», «Про оплату праці», Галузевою угодою, колективним 
договором та іншими законодавчими та нормативним и документами.

Головою первинної профспілкової організації НВК є Паримська Олена 
Вікторівна -  вчитель української мови та літератури.

Пріоритетним завданням нашої профспілки за даний період стало 
піклування про людину, про кожного працівника, незалежно від стажу, віку 
посади. Ми намагалися допомогти у вирішенні як професійних, так і соціальних 
питань, надавали підтримку молодим спеціалістам, ветеранам праці.

Робота первинної профспілкової організації планувалася на календарний 
рік і охоплювала усі основні напрями діяльності щодо виконання статутних 
норм, законодавства профспілки та здійснення прав і повноважень.

На засідання профспілкової організації, які відбувалися відповідно до 
плану роботи ПК, а також, у разі потреби, заплановано, виносились для 
обговорення такі питання:

• У' Затвердження плану роботи ПК на рік;
^  Про підготовку до профспілкових зборів;
'ґ  Про участь ПК в атестації працівників;

, , ^ Про роботу адміністрації закладу стосовно дотримання трудового
законодавства та законодавства з охорони праці;

^ Про попереднє педагогічне навантаження вчителів;
^ Про графік відпусток вчителів;
^ Про графік відпусток працівників;
^ Про організацію оздоровлення дітей членів профспілки;
^ Про контроль за виконанням зауважень і пропозицій, висловлених 

на зборах;
^ По підготовку до відзначення професійного свята;
^ Про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам;
'Г Про стан захворюваності та дотримання Закону України «про 

охорону праці».
Профспілковий комітет тримав на контролі всі потреби працівників 

навчального закладу: виконання колективного договору, оздоровлення,
відпочинок, заробітна плата та робочі місця, безпечна праця, правовий захист



та матеріальна підтримка, спортивна, культурно-масова робота, навчання і 
розваги та ін.. Проведення роботи за конкретним и напрямками було покладено 
на такі комісії профкому, як:

- комісія з охорони праці;
- комісія з культурно-масової роботи;
- ревізійна комісія;
- комісія по трудових спорах.
Однією з важливих функцій діяльності профспілкової організації є 

інформування членів колективу про діяльність профспілки, про зміст 
нормативних документів щодо організації праці, прав та обов’язків працівників, 
слідкувати за дотриманням колективного договору, співпрацювати з 
адміністрацією школи тощо. Всю необхідну інформацію про діяльність 
профспілки члени колективу могли знайти в профспілковому куточку , який 
повністю поповнювався новою інформацією, яку голова ПК отримувала, 
відвідуючи наради та навчання голів ПК під керівництвом голови РОП 
Клімової О.О.

Трудовою основою будь-якого колективу є, звісно колективний договір 
(реєстровий номер 77 від 02.03.2018 р., ухвалений зборами трудового колективу 
від 05.02.2018 р., протокол № 3). Цей документ укладений між первинною 
профспілковою організацією навчально-виховного комплексу «Михайлівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» 
Покровської районної ради Донецької області та адміністрацією закладу 
терміном на 5 років.

Завдяки колективному договору врегульовуються норми умов та оплати 
праці, режиму роботи, робочого часу і часу відпочинку, надання щорічних і 
додаткових відпусток, встановлення доплат, надбавок тощо.

Відповідно до чинного колективного договору профспілкова організація 
бере участь у розв’язанні всіх проблем, які виникають у процесі роботи
навчального закладу. Протягом звітного періоду голова профкому,
Паримська О.В., входила до складу тарифікаційної комісії, де погоджувала 
педагогічне навантаження, встановлення надбавок про престижність праці 
педагогічним працівникам, про встановлення доплати за особливий характер 
роботи бібліотекарям та завідуючим бібліотекою, про встановлення доплати за 
вислугу років та завідування бібліотекою, про встановлення доплати за 
завідування майстернями. У навчальному закладі розроблялися та
погоджувалися з профкомом розклад навчання учнів та графіки роботи 
працівників та надання щорічної основної відпустки педпрацівникам та 
обслуговуючому персоналу. Відповідно до колективного договору 
здійснювалася доплата сторожам у розмірі 40% за роботу у нічний час. 
Профспілковий комітет брав участь у розподілі премії та грошової винагороди 
працівникам згідно ст.57 Закону України «Про освіту».

У полі зору профкому постійно знаходилось питання підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників. За 2018-2020 роки курсову
перепідготовку пройшли всі педагогічні працівники, які були внесені в список 
тих, що атестуються. Основне своє завдання під час проведення атестації 
профком убачав в тому, щоб не допустити порушення прав працюючих на 
позачергову атестацію, створення доброзичливої атмосфери в колективі,



об’єктивну оцінку праці вчителя, а саме атестація проходила прозоро і 
відкрито. У нашому закладі: вищу категорію мають - 1 ; першу категорію - 6; 
другу категорію -3; спеціаліст - 6.

Згідно заяв членів профспілки надається матеріальна допомога.
Постійно здійснювався контроль за веденням трудових книжок, 

дотримання чинного законодавства при прийомі та звільнені з роботи.
Також, протягом 2018-2020 р. профспілковий комітет слідкував за:
- гарантованою виплатою педагогічним працівникам надбавки за 

вислугу років;
- щорічної грошової винагороди на оздоровлення педагогічним 

працівникам під час відпусток;
- надбавки за престижність педагогічної праці, складність та 

напруженість у роботі:
Одним із важливих напрямків роботи профспілкової організації є 

питання охорони праці.
Разом із заступником директора з виховної роботи Ярош A.B. комісія 

здійснювала контроль за виконанням вимог законодавства щодо охорони праці 
в установі. А це -  проведення відповідних інструктажів, навчання, виконання 
санітарно-гігієнічних вимог та ін.. Обговорювалися та погоджувалися загальні 
заходи з охорони праці, заходи щодо запобігання аваріям та нещасним 
випадкам виробничого характеру, заходи щодо пожежної безпеки у школі, 
заходи для попередження травматизму під час навчально-виховного процесу. 
Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводилися з учнями на початку 
кожного навчального року. При потребі проводилися цільові та позачергові 
інструктажі. Вчителі та учні розписувалися в заведених журналах реєстрації 
інструктажів регулярно. Кожного року заклад брав участь у всеукраїнському 
громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці.

За звітний період систематично проводився аналіз захворюваності 
членів профспілки, контролювалася своєчасність оформлення лікарняних 
листків, виплат допомоги при народженні дитини, допомоги по догляду за 
дитиною, правильність ведення документації та ін. Здійснювався контроль за 
своєчасним проходженням медичного огляду всіх працюючих безкоштовно.

На початку кожного навчального року директор школи, голова 
профспілки та відповідальний за охорону праці перевіряли готовність 
навчальних кабінетів, шкільних майстерень, спортивного залу до занять.

Отже, за звітний період основною метою в роботі профспілкового 
комітету було піклування про кожного працівника, незалежно від стажу, віку 
посади, надання членам профспілки допомоги у вирішенні як професійних, так 
і соціальних питань.

Голова ПК О.В.Паримська


