ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять четверта сесія VII скликання
РІШЕННЯ
23. 10. 2019

м. Виноградів

№ 813

Про звернення Виноградівської
районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада в и р і ш и л а:
1.Звернутися до Міністерства освіти і науки України, Закарпатської
обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки Закарпатської
обласної державної адміністрації щодо зменшення соціальної напруги та
виплати заробітної плати освітянам Виноградівського району (текст Звернення
додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтея Ю.Ю).

Голова районної ради

В. Любка

Міністерство освіти і науки України
Закарпатська ОДА
Департамент освіти і науки
Закарпатської ОДА
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Виноградівської районної ради Закарпатської області
Ми, депутати Виноградівської районної ради Закарпатської області VII
скликання, звертаємось до Вас щодо необхідності зменшення соціальної
напруги у Виноградівському районі та виплати заробітної плати освітянам
району.
Так, станом на сьогодні, у нашому районі посеред навчального року
триває абсолютно нічим не обґрунтована ліквідація управління освіти молоді та
спорту Виноградівської РДА. Внаслідок таких поспішних дій Виноградівської
РДА були зірвані практично всі тендерні процедури, а спільно з управлінням
освіти ліквідації підлягає також Виноградівська ДЮСШ, засновником якої є
управління. Подальша доля однієї з найкращих в області спортивних шкіл
наразі невідома. Окрім того, ліквідаційною комісією за вересень 2019 року досі
не виплачена заробітна плата багатьом педагогам району, що є прямим
порушенням права громадян на оплату праці згідно Конституції України та
чинного трудового законодавства.
Щодо таких дій та напруженої ситуації через заборгованість по виплаті
заробітної плати працівникам освітньої сфери до районної ради звернулася
Виноградівська районна профспілкова організація працівників освіти і науки
спільно з головами первинних профспілкових організацій закладів освіти
району. Представники профспілок наголошують на негативних наслідках
процесу ліквідації, а саме: порушеннях трудових, соціальних прав та інтересів
працівників закладів освіти району.
Слід зазначити, що для більшості працівників освіти заробітна плата є
єдиним джерелом доходу, а тому її невиплата призводить до підвищення рівня
соціальної напруги. В районі зокрема гостро відчутний брак кваліфікованих
кадрів. Втім, в теперішніх умовах вже є випадки звільнення з роботи
працівників та керівників закладів освіти. Тож ситуація, що склалася наразі,
негативно впливає на роботу педагогічних колективів, закладів освіти та в
цілому є неприйнятною.
Районна рада стурбована складною ситуацією в одній з найбільших сфер
району, адже рівень соціальної напруги та обурення освітян довколо цього
питання зростає. Скрутне фінансове становище працівників може зумовити
також до проведення протестних акцій. Щодо проблемних питань освіти

району, а також врегулювання цього питання, районна рада збирала засідання у
відкритому форматі. Втім, питання досі невирішене.
Варто наголосити, що районна державна адміністрація систематично
ігнорує депутатський корпус ради та його роботу, а також не виконує рішення
районної ради, що зумовило значні непорозуміння з місцевою гілкою
виконавчої влади. Останнім яскравим прикладом стало невиконання рішення
ради від 03 жовтня 2019 року № 809 у частині перерозподілу коштів по
управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. Болючим питанням є
також неефективне використання коштів районного бюджету. Щодо фінансування
освітньої галузі в цілому, іде постійне зволікання з використанням коштів
освітньої субвенції, вільних лишків районного бюджету щодо покращення
матеріально-технічної бази освітніх закладів, облаштування початкових класів
згідно з реформою Нової української школи.
Питання забезпечення необхідного та своєчасного фінансування освітньої
сфери, належного соціального захисту працівників є одними з найважливіших
для органів як виконавчої гілки влади, так і місцевого самоврядування. Тому з
огляду на вищевикладене та з метою забезпечення повного погашення
заборгованості із виплати заробітної плати, захисту законних прав та інтересів
працівників освіти та їхніх сімей, відповідно до Конституції України, Закону
України «Про оплату праці», Кримінального кодексу України, Кримінального
процесуального кодексу України, ми, депутати Виноградівської районної ради,
просимо Вас не залишатися осторонь, негайно втрутитись у ситуацію й вжити
термінових заходів щодо врегулювання даного питання та забезпечення
подальшого нормального функціонування освітньої галузі у Виноградівському
районі.
Звернення прийнято на засіданні тридцять четвертої
сесії Виноградівської районної ради 23.10.2019 року
Депутати сьомого скликання Виноградівської
районної ради Закарпатської області

