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Організаційна внутріспілкова діяльність 

 Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки 
України (ЗОО ППОНУ) – одна з найбільших організацій у Всеукраїнській 
галузевій Профспілці та найчисельніша у складі Запорізької обласної ради 
профспілок. Вона є самою розгалуженою громадською організацією області. 
Там, де є заклад освіти, там є наша первинна профспілкова організація чи 
профгрупа. 

 В 2014 році обласна організація відзначила 75 – річчя з дня свого 
заснування. 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 

І НАУКИ УКРАЇНИ 
(станом на 01.01.2015 р.) 

20          районних організацій (райони області) 

4             міські організації 
              (м. Бердянськ, м. Енергодар, м. Мелітополь, м. Токмак) 
7            районних організацій м. Запоріжжя 

8            ППО ВНЗ, із них 2 студентські (ЗНТУ, ЗДІА) 

1006      первинних організацій та профспілкових груп 

75 120    членів Профспілки 

Із них: 
- працюючих                                    46 792 чол.                  (93%) 
- студентів                                        21 141 чол.                  (85%) 
- непрацюючих пенсіонерів             4 987 чол.  
- жінок                                              53 093 чол.                  (73%) 
- молоді до 35 років                        32 367 чол.                  (44%) 
 

НАЙБІЛЬШІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
- Мелітопольська міська організація                        3 549 членів Профспілки 
- Орджонікідзевська районна                                   3 377 член Профспілки  
  організація м. Запоріжжя 
- Василівська районна                                               2 427 членів Профспілки 
  організація Профспілки 
- ППО працівників ЗНТУ                                              1 800 членів Профспілки 
- ППО студентів, аспірантів,                                       11 427 членів Профспілки 
  докторантів ЗНТУ         
 В травні 2015 року до складу ЗОО ППОНУ увійшла первинна 
профспілкова організація працівників Запорізького електротехнічного 
коледжу (231 член Профспілки) 



ДИНАМІКА 
профспілкового членства в Запорізькій обласній 
організації Профспілки працівників освіти 

і науки України 
(станом на 1 січня) 

 Кількість 

ППО 

Всьго членів 

Профспілки 

Працю-
ючих 

Студентів Непрацюючих 

пенсіонерів 

2010 1007 79821 49651 25732 4438 

2011 1007 78708 48671 24912 5125 

2012 1010 76085 48335 22745 5005 

2013 1009 76345 48418 22587 5340 

2014 1013 76090 48165 22511 5414 

2015 1006 72 920 46 792 21 141 4 987 

  

Голова обласної організації Профспілки Гринь Н.І. є членом президії 
Запорізької обласної ради профспілок, ЦК галузевої Профспілки, Ради 
ректорів ВНЗ ІІІ-ІV р. а., колегії Департаменту освіти і науки Запорізької 
ОДА. 
 Керівним органом обласної організації згідно Статуту галузевої 
Профспілки є обласний комітет. До його складу входять 59 чоловік, які 
представляють інтереси районних, міських організацій Профспілки, 
первинних профспілкових організацій закладів, установ освіти, ВНЗ. В 
червні та грудні щорічно проводяться засідання пленумів обласного 
комітету. Останній X пленум відбувся 17.12.2014 р. 
 На період між засіданнями пленумів створено робочий виборний орган 
– президію обласного комітету. До неї входять 15 чоловік: 
 - 2 штатні працівники обласного комітету за посадами: голова ЗОО 
ППОНУ Гринь Н.І. та її заступник Юдін Ю.І.; 
 - голови 4 районних організацій Профспілки; 
 - голова Мелітопольської міської організації Профспілки; 

- голови  2   районних   організацій     Профспілки    м.    Запоріжжя        
(Комунарської та Шевченківської РОП);  

 - голови 2 ППО ВНЗ; 1 заступник голови, 1 член ПК ППО ВНЗ; 
 - голова найбільшої студентської профспілкової організації - ЗНТУ; 
 - аспірант – член ПК ППО (об’єднаної) ЗНУ. 
 
 За зазначений період проведено 50 засідань президії обласного 
комітету Профспілки. 
 За звітний період повністю вирішено питання заміни профспілкових 
документів (квитків та особових карток) старого зразка на нові. 

З 2006 року обласною організацією Профспілки проводиться обласний  



конкурс на кращу первинну профспілкову організацію. В чотирьох конкурсах 
взяли участь 39 організацій. В конкурсі на кращу первинку в 2014 році було 
представлено  12 ППО. Слід відзначити активну та результативну участь в 
ньому Василівської, Мелітопольської РО Профспілки, Мелітопольської 
міської організації, Жовтневої, Комунарської, Ленінської, Шевченківської м. 
Запоріжжя РО Профспілки. Переможцем цьогорічного конкурсу стала ППО 
Мелітопольської гімназії №19 (голова – Плаксіна Г.В.). 
 Традицією обласного комітету Профспілки стали Дні обкому - виїзні 
зустрічі голови та працівників виконавчого апарату обкому з профспілковим 
активом районних, міських організацій, ППО ВНЗ, участь у серпневих 
обласній, міській в м. Запоріжжі, по можливості в районних та міських 
підсумкових колегіях відділів, управлінь освіти, виїзні консультації. 
 При комітеті ЗОО ППОНУ працюють 7 постійних комісій: 
 - з питань статутної внутріспілкової діяльності (голова Бабаченко О.Г.), 

- з колективно – договірного регулювання трудових, соціально – 
економічних відносин (голова Гринь Н.І.), 
- з охорони праці, створення безпечних та здорових умов праці (голова 
Хижняк М.М.), 
- з питань медичного забезпечення та оздоровлення (голова Лола В.Г.), 
- з питань культурно, спортивно – масової роботи (голова Остапенко 
Р.М.), 
- прес – служби та інформації (голова Маненко Т.В.), 
- з питань роботи зі студентами та молоддю (голова Юдін Ю.І.). 
У складі 5 осіб в обласній організації Профспілки працює ревізійна 

комісія (голова Гришко О.І.). 
Комісії працюють згідно затверджених положень про них та щорічних 

планів роботи. Вони приймають активну участь у вивченні та аналізі 
профільних питань, підготовці матеріалів на президії та пленуми обкому. 

З метою внутріспілкового контролю за статутною діяльністю та 
вивчення стану внутріспілкової організаційної роботи, ведення документації 
штатними працівниками виконавчого апарату та постійною профільною 
комісією обкому ці питання були вивчені в Кам’янсько – Дніпровській, 
Великобілозерській, Вільнянській, Новомиколаївській районних, Ленінській, 
Орджонікідзевській районних м. Запоріжжя організаціях Профспілки, ППО 
студентів Запорізької державної інженерної академії. 

Відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, 
на виконання постанов президії ЦК Профспілки від 25.03.2014 р. №П-27-2, 
президії комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників 
освіти і науки України від 15.04.2014 р. №П-40-2 про організацію та 
проведення виборів, згідно річного плану роботи на 2014 рік та у зв’язку із 
закінченням п’ятирічного терміну повноважень виборних профспілкових 
органів у вересні – грудні 2014 року пройшла звітно – виборна кампанія в 
первинних профспілкових організаціях установ і закладів освіти області. 

Звітно – виборні збори пройшли у всіх 998 первинних організаціях і 
профгрупах області. Ними охоплено 44 815 членів Профспілки. За 
результатами обговорення підсумків роботи за напрямками статутної 
діяльності роботу всіх організацій визнано задовільною. 
 На звітно – виборних зборах обрано голів первинних профспілкових 



організацій, профгрупоргів, профспілкові комітети, ревізійні комісії на 
наступні 5 років. 

В ході звітно – виборної кампанії обрано 4 746 членів профспілкових 
комітетів та профгрупоргів, 2 715 членів ревізійних комісій. Вперше обрано 
233 голови ППО. 
В І кварталі 2015 року пройшли звітно-виборні конференції в 4 об’єднаних 
ППО ВНЗ (ППО Запорізького педколеджу, ЗНУ, БДПУ, МДПУ), 19 
районних, 7 районних в м. Запоріжжі, 4 міських організаціях Профспілки. 
Станом на 1 квітня 2015 року звітно-виборну кампанію в первинних та 
територіальних організаціях обласної організації Профспілки повністю 
завершено. 
 На звітно-виборні конференції ППО ВНЗ, РО, МО Профспілки було 
обрано 3 180 делегатів у співвідношенні 1 делегат від 25 членів Профспілки. 
В роботі конференцій взяли участь 2 873 – 90% від обраних делегатів. 
 За результатами обговорення звітних доповідей про підсумки роботи за 
напрямками статутної діяльності роботу всіх організацій визнано 
задовільною, затверджено звіти ревізійних комісій. Акти перевірки 
організацій ревізійними комісіями напередодні конференцій свідчать про те, 
що грубих порушень у фінансово-господарській діяльності не виявлено. 
 На звітно-виборних конференціях обрано голів організацій, на деяких – 
їх заступників, виборні органи (профспілкові комітети, ради районних, 
міських організацій Профспілки). Серед 39 голів 18 звільнених від основної 
роботи, 21 – не звільнені від виконання основних обов’язків. Жінок – 25 
(64%), чоловіків – 14 (36%). Вперше обрано 4 чоловіки: Борисенко Сергій 
Вікторович – голова Михайлівської РОП, 1974 р. н., освіта вища, вчитель 
інформатики КЗ “Пришибська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.А. Шаламова”; Власов 
Андрій Олександрович – голова ППО ЗДІА, 1978 р. н., освіта вища, старший 
викладач кафедри металургійного обладнання; Дюжикова Тетяна Миколаївна 
– голова МДПУ ім. Б. Хмельницького, 1970 р. н., освіта вища, доцент 
кафедри органічної і біологічної хімії, к. п. н.; Суркова Наталія Михайлівна – 
голова ППО студентів, аспірантів, докторантів ЗДІА, 1994 р. н., освіта 
незакінчена вища, студентка ІІІ курсу факультету економіки та управління. 
 До 35 років – 2 чоловіки – голови студентських організацій. Понад 60 
років – 14 чоловік (36%). 

 Оновлення складу голів ППО установ і закладів освіти відбулося 
на 23,3%, голів ППО ВНЗ на 38%. Склад голів РОП, МОП залишився, окрім 
Михайлівської РОП, незмінним. 

 

Соціально – економічний захист 
 

 В останні роки ситуація з заробітною платою, виплатою законно 
визначених надбавок і доплат була досить складною. Це потребувало 
постійних дій галузевої і обласної організацій Профспілки по “вибиванню” 
фінансування і коштів. Такий “соціальний діалог” і визначив дії профспілок 
по соціально – економічному захисту прав та інтересів працівників. 
 Самим буремним в житті галузевої Профспілки став 2011 рік. 21 
березня відбулась обласна акція протесту на майдані Фестивальному в         



м. Запоріжжі і того ж дня делегація від обласної організації Профспілки 
направилась на Всеукраїнську акцію протесту в м. Києві, яка відбулася 22  
березня біля Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, направлено 
письмові звернення – вимоги до голови Запорізької ОДА та облради, 
Президента та Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, органів 
місцевого врядування. 
 Акцію протесту освітян у Запоріжжі активно підтримали обласні 
комітети профспілок охорони здоров’я, державних установ, місцевої 
промисловості, металургії, житлово – комунального господарства, культури. 
Заходи сколихнули місцеві та всеукраїнські ЗМІ. 
 За результатами акції освітянам було відкореговано фінансування, 
повернено борги із заробітної плати. Прем’єр – Міністр М.Я. Азаров  провів 
спеціальне позачергове засідання Уряду, де було вказано на неприпустимість 
затримок заробітної плати в бюджетній сфері, примусове відправлення  у 
відпустки за власний рахунок, не виплати надбавок і доплат. Місцеві органи 
влади мляво реагували на ситуацію і тому вже 17 – 18 травня 2011 року 
відбулась наступна акція протесту в м. Києві. Її підтримали усі профспілки 
бюджетної сфери. 
 17 жовтня 2011 року в Києві відбулась Всеукраїнська акція 
“Профспілки проти бідності”, організована ФПУ. 
 В інші роки шляхом переговорів, зустрічей з керівниками держави, 
Уряду, міністрами КМУ, звернень до органів державної влади вдавалося 
відстоювати існуючі права та гарантії. Ситуація знову загострилася в 2014 
році, коли у зв’язку з  кризою у країні та на вимогу Міжнародного валютного 
фонду Уряд, Прем’єр – Міністр та окремі міністерства постійно пропонують 
антиконституційні форми і методи економії та виходу із кризи. Обласна 
організація Профспілки, зважаючи на складну політичну, соціально – 
економічну ситуацію в Україні, виражає свою незгоду з вирішенням ситуації 
за рахунок тільки працівників бюджетної сфери в той час, коли більша 
частина економіки є тіньовою, розслідування розкрадання державних коштів 
та їх повернення проходять надто повільно. 
 15 жовтня 2014 року біля 5 тисяч членів галузевих Всеукраїнських 
профспілок (освіти і науки, агропромислового комплексу, охорони здоров’я, 
енергетики, металургії, ЖКГ, машинобудування) в Києві під будівлею 
Кабміну провели попереджувальну акцію протесту. Захід пройшов під 
гаслом “Ні бідності в Україні!”. 
 У освітян приводом до цього став спір з КМУ та Міністерством освіти 
України щодо 20% надбавки за престижність праці педагогічним 
працівникам та 50% надбавки бібліотекарям. Цей спір переріс у судову 
справу. ЦК Профспілки не погодився з рішенням Окружного 
адміністративного суду м. Києва, який відмовив у задоволенні позову 
Профспілки, і подав апеляційну скаргу. 
 Заробітна плата педагогічних працівників в Україні є найнижчою у 
Європі і становить половину від законодавчо встановленого рівня. Подальше 
звуження змісту і обсягу існуючих трудових прав працівників галузі, постійні 
зазіхання КМУ і Прем’єр – Міністра на антизаконне “ручне управління” 
фінансуванням галузі і всієї бюджетної сфери вже призвело до крайнього 



загострення соціального невдоволення в колективах і спонукає галузеву 
Профспілку до активних захисних дій. 

Більшість здобутків і перемог Профспілки за останні роки знищено або  
знівельовано світовою економічною кризою, політичною кризою в Україні та  
неоголошеною війною. Намагання Уряду без обговорення з профспілками 
провести через Верховну Раду низку антисоціальних, антиконституційних 
змін до діючого законодавства України, Бюджет на 2015 рік обурило 
працівників бюджетної сфери, студентську молодь, пенсіонерів. 23 грудня 
2014 року під будівлею Верховної Ради в м. Києві відбулася Всеукраїнська 
акція протесту. Напередодні 22 грудня, відбувся попереджувальний мітинг 
біля будівлі Запорізької ОДА, організований Запорізькою обласною радою 
профспілок. Представники нашої організації стали активними учасниками 
цих заходів. 
 Завдяки активним діям галузевої Профспілки на рівні Центрального 
комітету, обласних комітетів, рад районних, міських організацій Профспілки, 
масовим листам – зверненням до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної 
Ради, народних депутатів України вдалося відстояти на 2015 рік раніше 
встановлені доплати і надбавки, тижневе навантаження, стипендії, віковий 
ценз виходу на пенсію за віком та педагогічний стаж для пенсії за вислугою 
років, надбавки до 20% для педпрацівників та до 50% для бібліотекарів. 
 За ініціативи ФПУ, ЦК Профспілки, на вимогу членів профспілок з 27 
травня розпочинається  Всеукраїнська довготривала консолідована галузево-
регіональна акція протесту. Її заходи проходитимуть у м. Києві 27 травня, 3 і 
10 червня у формі пікетування Кабміну під час засідань Уряду, який є 
головним ініціатором антисоціальних правових акцій. 
 Права не отримують, їх виборюють! Освітянська Профспілка і надалі 
залишатиметься надійним захисником прав і інтересів спілчан. 
 Юрисконсультом ЗОО ППОНУ проводиться систематичне 
консультування спілчан і профактиву, відстоювання трудових прав, 
економічних інтересів членів Профспілки в судах: 
 

 
Роки 

 
Надано юридичних 

консультацій 

 
Відстоювання інтересів  

у судах 

 
2010 

 
1 312 

 
9 

 
2011 

 
1 831 
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2012 

 
2 010 
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2013 

 
1 986 

 
6 

 
2014 

 
1 989 

 
5 

 
В цей непростий повоєнний час обласна організація Профспілки за 

рішенням президії надає матеріальну допомогу членам Профспілки, рідні 



яких загинули або отримали поранення в АТО; спілчанам, які змушені були 
виїхати із Донецької, Луганської областей, анексованої АР Крим. Ця робота 
активно проводиться в районних, міських організаціях, ППО ВНЗ, первинках 
установ, закладів освіти, т. я. солідарність, взаємодопомога є основними 
постулатами профспілкового руху, запорукою розбудови єдиної України. 
 За звітний період президією обкому, радами районних, міських 
організацій Профспілки, ПК ППО ВНЗ та закладів освіти надано 
матеріальної допомоги членам Профспілки на загальну суму 11 516 825 грн. 
 
 

Роки 
 
Загальна сума наданої матеріальної допомоги 

2010 1 945 500 

2011 2 147 925 

2012 2 439 800 

2013 2 683 600 

2014 
(9 міс.) 

2 300 000 

 
Виплата заробітної плати, надбавок, різних видів доплат є постійним 

об’єктом контролю усіх профспілкових органів, особливо наприкінці 
фінансового року. Щорічно проводиться поквартальний моніторинг виплат.  
Його результати аналізуються на засіданнях комітету ЗОО ППОНУ, є 
об’єктом обговорення з соціальними партнерами. Листи – звернення до 
органів влади допомагають вирішувати питання додаткового фінансування 
фонду оплати праці, запобігання заборгованості, попередження примусових 
відпусток за власний рахунок. 
 Стан соціально – економічного захисту працівників і студентів, 
дотримання чинного трудового законодавства, оплати праці протягом цього 
періоду вивчався штатними працівниками ЗОО ППОНУ та відповідною 
постійною комісією обкому в закладах освіти Василівського, Запорізького, 
Оріхівського, Пологівського районів, Жовтневого, Хортицького районів м. 
Запоріжжя, м. Енергодара, ЗНУ, ЗДІА, ЗНТУ, БДПУ, МДПУ, Запорізького 
педагогічного коледжу. 
 Спільною комісією обкому та ЦК Профспілки в 2013 році перевірено 
стан соціально – економічного забезпечення та захисту осіб, які навчаються, 
у всіх ВНЗ області. 
 За результатами цих перевірок було усунуто значну кількість  
порушень трудового законодавства, оплати праці, оплати тимчасової 
непрацездатності, надання та оплати різних видів відпусток та інше. 
 



Охорона праці 
 
 Протягом звітного періоду  ЗОО ППОНУ щорічно в квітні 
організовувалось проведення в первинках, міських, районних організаціях 
Профспілки днів та тижнів охорони праці. Ці заходи стали традиційними. 
 Обласний комітет є ініціатором і організатором проведення обласного 
етапу Всеукраїнського огляду – конкурсу охорони праці. За цей  період в 
ньому взяли участь 20 закладів освіти:  

- 2011 р. – 3  
- 2012 р. – 9  
- 2013 р. – 6 
- 2014 р. – 2  
Найбільш активними учасниками цього конкурсу були Василівська, 

Гуляйпільська, Приморська РО Профспілки, Комунарська, Шевченківська 
РО Профспілки м. Запоріжжя, Мелітопольська МО Профспілки. 
Переможцями були: 

- 2011 р. – ДНЗ “Чебурашка” м. Мелітополя, 
- 2012 р. – ДНЗ №295 Комунарського району м. Запоріжжя, 
- 2013 р. – ЗОШ №3 м. Приморська, 
- 2014 р. – Новомиколаївська ЗОШ-інтернат. 

 Вищі навчальні заклади участь у цьому конкурсі не приймали. 
З метою контролю та аналізу стану роботи з охорони праці, дотримання  

норм чинного законодавства, діяльності профспілкових виборних органів в 
цьому напрямку працівниками обкому та членами відповідної постійної 
комісії це питання вивчалось в закладах та установах освіти Бердянського, 
Веселівського, Приморського, Розівського, Токмацького районів, 
Заводського, Шевченківського, Жовтневого, Комунарського районів м. 
Запоріжжя, м. Токмака. 
 Головний спеціаліст обкому приймав участь у розслідуванні 
смертельних випадків з працівниками в Михайлівському районі, ЗНУ, ЗНТУ, 
ЗДІА. 
 На засіданнях президії та пленумах обкому Профспілки щорічно 
розглядаються питання стану виконання законодавства про охорону праці в 
закладах освіти області, результати обласного етапу Всеукраїнського 
громадського конкурсу з охорони праці, підводяться підсумки проведення 
Дня (тижня) охорони праці, виконання договірних зобов’язань за розділом 
“Охорона праці” обласної угоди. 
 

Соціальне партнерство 
 

 Співпраця ЗОО ППОНУ, її організаційних ланок, виборних 
профспілкових органів усіх рівнів з соціальними партнерами (органами 
державної, виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатами усіх 
рівнів , відділами та управліннями освіти, адміністраціями закладів освіти) 
базується на взаємоповазі та порозумінні, законодавчій базі про профспілки, 
колективно – договірне регулювання соціально – економічних, трудових 
відносин, соціальний діалог. 



 За період з 2011 р. обласним комітетом на базі Галузевої угоди між 
МОН України та ЦК галузевої Профспілки було укладено 2 галузевих 
обласних угоди з управлінням освіти і науки Запорізької ОДА: на 2011 – 2012 
рр., 2013 – 2015 рр. 
 Цими актами соціального партнерства регулюються загальні засади 
партнерських відносин, питання спільної діяльності по забезпеченню 
стабільної роботи закладів і установ освіти, зайнятості, режиму роботи, 
оплати праці працівників галузі , регулювання трудових відносин, охорони 
праці та медичного обслуговування, відповідальності сторін за їх виконання. 
Ними охоплено 100% працюючих. 
 На сьогоднішній день кожен район, місто, заклад освіти в області 
мають укладені галузеві угоди чи колективні договори. 
 На засіданнях пленумів обласного комітету Профспілки щопівріччя 
розглядаються питання стану виконання обласної угоди. 
 Завчасно до проведення пленумів обкомом Профспілки, відповідною 
постійною комісією проводиться громадський моніторинг стану виконання 
положень обласної галузевої угоди в районах, містах області, ППО ВНЗ. 
Узагальнена аналітична довідка вноситься на розгляд пленуму обкому 
Профспілки. 
 На жаль, фінансово – економічна та політична кризи останнім часом 
нівелювали деякі позиції спільних зобов’язань, які вже давно стали 
традиційними і сталими. Це стосується навантаження педпрацівників, 
своєчасної виплати заробітної плати та оплати відпусток, преміювання,  
оплати роботи в нічний час, за зміщення тимчасово відсутніх працівників, 
оплата відряджень на курсову перепідготовку, ін. 
 ЗОО ППОНУ приймала участь в підготовці, обговоренні, укладенні 
Регіональної угоди між Запорізькими ОДА, облрадою, Федерацією  
роботодавців, обласною радою профспілок, Територіальної угоди між  
Запорізькою міською радою, Запорізькою обласною спілкою роботодавців 
“Потенціал” та облпрофрадою. 
 Позиції обласної організації Профспілки з питань соціально – 
економічного становища в галузі знаходять розуміння серед керівництва 
облдержадміністрації, м. Запоріжжя, міст і районів області, але резервів у цій 
роботі з обох сторін соціального партнерства залишається ще багато. 
 Значна кількість начальників управлінь і відділів освіти, директорів 
закладів освіти, позашкільних закладів, завідуючих ДНЗ нагороджені 
грамотами обкому, ЦК Профспілки та Запорізької облпрофради за розвиток 
партнерських відносин. 
 Стан колективно – договірних відносин, соціального партнерства 
штатними працівниками та відповідною постійною комісією обкому 
Профспілки за зазначений період було вивчено в галузі освіти Василівського, 
Запорізького, Оріхівського, Пологівського районів, Жовтневого, 
Хортицького районів м. Запоріжжя, м. Енергодара, ЗДІА, ЗНТУ, 
Запорізькому педколеджі. 
 В 2014 році Запорізький педагогічний коледж приймав участь в 
обласному міжгалузевому конкурсі на кращий колективний договір і посів І 
місце в категорії підприємств (закладів) до 500 працівників. 
  



Інформаційна робота. Навчання профактиву 
 

 В період діяльності, що висвітлюється в обласній організації 
Профспілки продовжено процес інформатизації. Комп’ютерами, інтернетом, 
електронною поштою, мобільним корпоративним зв'язко’м забезпечені усі 
районні, міські організації Профспілки, ППО ВНЗ. 
 Це дало можливість для створення єдиної профспілкової обласної 
мережі та її вхід у Всеукраїнську профспілкову мережу. 
 3 грудня 2007 року обкомом Профспілки розпочато випуск 
інформаційно – методичного збірника. На сьогоднішній день вже видано 54 
номери. За допомогою сайту ЗОО ППОНУ тепер з ним оперативно може 
знайомитись весь профспілковий загал. 
 У вересні 2014 року в мережі інтернет розпочав свою роботу офіційний  
сайт ЗОО ППОНУ за адресою pon.zp.ua, що дозволяє членам Профспілки 
вільно й оперативно знайомитись з новинами в житті обласної, районних, 
міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ, статутними, нормативними, 
інструктивними документами, вільно заходити на партнерські сайти ЦК 
ППОНУ, ФПУ, Міністерства освіти і науки. Значну допомогу 
профспілковому активу нададуть методичні матеріали, розміщені в розділі 
“Організаційна робота”. Члени Профспілки знайдуть на сайті довідкову 
інформацію, юридичні консультації, відповіді на злободенні питання, 
зможуть поставити свої запитання і отримати на них оперативну 
кваліфіковану відповідь. 
 З липня 2010 року штатними працівниками ЗОО ППОНУ розроблено і 
видано 26 методичок для профспілкового активу. Найбільш запитуваними є: 

- “Організація громадського контролю за дотриманням трудового 
законодавства в частині ведення трудових книжок” – 2010 р., 
- “Поради з кадрового діловодства (зразки наказів та записів до 
трудових книжок)” – 2011 р., 
- “Навчання членів Профспілки та профспілкового активу” – 2011р., 
- “Навчання працівників та профактиву з охорони праці” – 2011 р., 
- “Профсоюзный опыт и система его обобщения” – 2012 р., 
- “Матеріали з порядку проведення атестації педагогічних працівників” 
– 2013 р., 
- “Індивідуальні і колективні трудові спори” – 2014 р., 
- “Адміністративно – громадський контроль за станом охорони праці” – 
2014 р., 
- “Профспілкові звіти і вибори: інструктивні, нормативні матеріали” – 
2014 р., 
- “Довідник голови профспілкового бюро факультету, профспілкового 
групового організатора” – 2014 р. 

 Частина з них вже розміщені на сайті. Інші будуть розміщені згодом і 
стануть доступними для всіх членів Профспілки. 
 З метою формування позитивного іміджу обласної організації галузевої 
Профспілки, формування корпоративних ознак обкомом Профспілки 
розпочато випуск вітальних листівок (формат А-4) до свят, які надсилаються 
в кожну ППО і профгрупу. З 2006 р. випускаються корпоративні календарі. 



 Нагальною проблемою обкому Профспілки та організаційних ланок 
обласної організації залишається висвітлення питань та проблем 
профспілкового життя в засобах масової інформації. 
 За період з липня 2010 р. в цьому напрямку зроблене наступне: 

- голова обласної організації Профспілки Гринь Н.І. дев’ять разів 
приймала участь у телепрограмах та давала інтерв’ю обласній 
телерадіокомпанії “Запоріжжя”; двічі ТРК “1+1”. 
- опубліковано більше 100 статей в ЗМІ різного рівня. 
В ЗМІ широко висвітлено відзначення 75 річчя обласної організації 

Профспілки: репортажі на місцевих телеканалах, статті в газетах 
“Профспілкові вісті” (ФПУ), “Запорізькій правді” від 18.12.2014 р. 
(Запорізька ОДА та облрада), статті в розділі “Новини” на сайтах ЦК 
ППОНУ, Запорізької обласної ради, Запорізької міської ради, ЗОО ППОНУ. 

Позитивний значний досвід в цьому напрямку діяльності напрацьовано 
у Василівському, Мелітопольському, Куйбишевському, Пологівському,  
Запорізькому районах, м. Бердянськ. 

За цей період на сайті ЦК Профспілки у розділі “Новини з регіонів” 
розміщено 33 статті обласної організації Профспілки. Вони є 
різноплановими, висвітлюють різні напрямки статутної діяльності і загалом 
створюють цілісну картину діяльності обласної організації у користувачів 
сайту. 
  Навчання профспілкових кадрів та активу в ЗОО ППОНУ та її 
структурних підрозділах проводилось у відповідності до рішень VІ з’ їзду 
галузевої Профспілки, пленумів ЦК та обкому Профспілки. 
 Нагальні потреби в практичній діяльності профспілкових організацій та 
їх виборних органів визначили і тематику профспілкового навчання та 
інформування. Пріоритетними були питання соціально – економічного 
захисту членів Профспілки, колективно – договірного врегулювання  
відносин між соціальними партнерами, охорони праці, інформаційно – 
методичного забезпечення статутної діяльності. 
 Навчання профспілкових кадрів та активу обласної організації 
Профспілки проводилось у відповідності з річним планом обкому 
Профспілки та інструктивно – нормативних вимог до нього. 
 Штатні працівники та представники обласної організації Профспілки 
були учасниками 5 міжнародних семінарів (7 чол.), зустрічей з головою ФПУ 
та працівниками апарату ФПУ (65 чол.), семінару ФПУ (1 чол.), тематичних 
семінарів ЦК ППОНУ (23 чол.), семінарів АПОС (37 чол.), семінарів з 
охорони праці профспілкових курсів Запорізької обласної ради профспілок 
(172 чол.). 
 Голови ППО закладів і установ освіти, профспілкові організатори 
щорічно є учасниками виїзних семінарів – навчань Запорізької обласної ради 
профспілок в районах і містах області. 
 За період з липня 2010 року обкомом Профспілки проведено 8 
тематичних семінарів для голів районних, міських організацій Профспілки, 
ППО ВНЗ; 2 семінари для бухгалтерів РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ; 
спільний семінар голів та бухгалтерів РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ, 2 
спільні семінари голів РО, МО Профспілки з начальниками відділів 
управлінь освіти (2010, 2013 р.р.), семінар для голів ревізійних комісій РО, 



МО Профспілки, ППО ВНЗ (2014р). Для студентського профактиву 
проведено 2 обласні семінари: виїзний в м. Києві (березень 2013 р.) та у м. 
Запоріжжі (квітень 2014 р.). 
 В 2012 р. в ході спільного семінару з Волинською обласною 
організацією галузевої Профспілки міжнародна частина семінару відбулась в 
Республіці Білорусь на базі Брестської обласної організації галузевої 
Профспілки, з якою був підписаний Договір про співпрацю. 
 В ході проведення спільних виїзних семінарів голови РО, МО 
Профспілки, ППО ВНЗ мали змогу познайомитись з роботою галузевої 
Профспілки в Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Хмельницькій, 
Чернігівській областях, АР Крим та Республіці Білорусь. 
 Головною змістовною лінією більшості обласних семінарів цього  
періоду було питання соціального діалогу та партнерства як дієвого 
інструменту забезпечення трудових прав, соціально – економічних інтересів 
членів Профспілки, створення сприятливих умов функціонування 
профспілкових організацій в установах і закладах освіти, ВНЗ. 
 Стан інформаційної діяльності та організації профспілкового навчання 
в цей період вивчався у Василівській, Вільнянській, Гуляйпільській, 
Мелітопольській, Новомиколаївській РО, Ленінській РО м. Запоріжжя, 
Мелітопольській МО Профспілки, ППО ЗНУ, студентів ЗНТУ. 
 Досвід роботи Мелітопольських районної та міської організацій 
Профспілки з цього напрямку статутної діяльності узагальнено в жовтні  
2012 р. Матеріали досвіду розміщені на сайті ЗОО ППОНУ. 

 

Культурно – масова та спортивно – туристична робота. 
Оздоровлення членів Профспілки та їх дітей 

 
 Останні роки цей напрямок діяльності розвивався в закладах освіти 
тільки завдяки Профспілці і за її кошти, т. я. фактично роботодавцями 
(органами управління освітою, ректорами ВНЗ) кошти, які передбачені ст. 44 
Закону України “Про професійні спілки…” у розмірі не менше 0,3% від ФОП 
на культурно – масову, фізкультурно – оздоровчу роботу, не виділялись і не 
перераховувались, що є порушенням законодавства. 
 Систематичні перерахування цих коштів проводились в м. Енергодарі, 
Запорізькому педколеджі. До 2013 року кошти в межах 0,3% ФОП 
відраховували у Вільнянському, Оріхівському районах, м. Бердянську, 
Заводському, Шевченківському районах м. Запоріжжя, ЗДІА, БДПУ, МДПУ. 
 В 2012 році проведено ІІІ обласну спартакіаду серед працівників ЗНЗ. 
ЇЇ переможцями стали збірні команди Приморського (І місце), 
Комунарського (ІІ місце) районів, м. Енергодар (ІІІ місце). Перед обласним 
етапом зональні змагання пройшли в м. м. Пологи, Василівці, Бердянську, 
Мелітополі, Жовтневому районі м. Запоріжжя. 
 У змаганнях взяли участь 20 збірних команд з 11 сільських районів 
області, 4 міст та 5 районів міста Запоріжжя. 
 До програми зональних та обласних етапів змагань входили 4 види 
спорту: міні – футбол, настільний теніс, легка атлетика, шахи. Програми 
районних, міських змагань були значно ширшими і включали ігрові види 



спорту (баскетбол, волейбол), плавання, декілька видів змагань з легкої 
атлетики. 
 Загалом в змаганнях районних, міських, зональних етапів взяли участь 
6,5 тисяч працівників загальноосвітніх навчальних закладів. 
 Фінал обласної спартакіади пройшов у загальноосвітній школі №15 
Жовтневого району м. Запоріжжя. Переможці зональних і обласних змагань 
нагороджені кубками та спільними грамотами обласного управління совіти і 
науки та комітету обласної організації Профспілки. 
 Вагомий внесок в підготовку і проведення обласної спартакіади 
внесли: голова постійної комісії ЗОО ППОНУ з культурно – масової та 
спортивно – туристичної роботи Остапенко Р.М., члени комісії – Мовчан 
З.А., Чорний М.Д., голови районних організацій Профспілки – Бабаченко 
О.Г. (Василівський р-н), Вєльчев А.С. (Приморський р-н), Клименко А.І. 
(Гуляйпільський р-н), Мишакіна Л.М. (Запорізький р-н), Тєтєріна М.П. 
(Мелітопольський р-н), Куниця Н.І. (Шевченківський р-н м. Запоріжжя), 
Пашко А.М. (Ленінський р-н м. Запоріжжя), Тюпа К.Ф. (Жовтневий р-н м. 
Запоріжжя), голови міських організацій Профспілки – Моненко Н.В. (м. 
Бердянськ), Маненко Т.В. (м. Мелітополь). 
 Захід викликав зацікавленість місцевих ЗМІ. Спартакіаду висвітлювали 
телерадіокомпанії “ЮГ” та “Бердянськ” м. Бердянська, обласні – “ТВ-5” та 
“Запоріжжя”. 
 Збірна команда обласної організації Профспілки – активний учасник 
міжгалузевих профспілкових спартакіад Запорізької облпрофради. В ІX (2011  
р.), Х (2013 р.) спартакіадах наша команда посідала призові місця. 
 Збірні команди обласної організації в 2013 р. взяли активну участь у 
турнірах з настільного тенісу та шахів, які проводилися в Пущій Водиці 
(Київ) за ініціативи ЦК Профспілки. 
 В червні 2015 року вчитель ЗОШ №1 м. Приморська Ганчев О.В. візьме 
участь в ХІ Міжнародних змаганнях вчителів у Болгарії у складі української 
профспілкової команди. 

На жаль складна політична, соціально – економічна, військова ситуація 
в країні завадили проведенню в 2014 році чергової обласної спартакіади. 
 В 2013 – 2014 р. р. проведено спартакіади серед працівників ВНЗ ІІІ-ІV 
р. а., де перемогу здобула збірна команда ЗНТУ. Цей захід спільно 
організовано обласним комітетом Профспілки, обласним відділенням 
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, ректоратом ЗНТУ. 
 В більшості районів і міст області галузевою Профспілкою проводяться 
територіальні освітянські спартакіади та спортивні змагання (універсіади) у 
ВНЗ.  
 В 2010 р. пройшов ХХVI, в 2011 р. – XXVII, в 2013 р. – XXVIII обласні 
зльоти – змагання з пішохідного туризму: 
 

Місця 2010 р. 2011 р. 2013 р. 

 
І 

Гуляйпільський 
р-н (гр. А) 

м. Бердянськ 
(гр. Б) 

Гуляйпільський 
р-н 

Мелітопольський 
р-н 



 
ІІ 
 

Куйбишевський 
р-н (гр. А) 

Пологівський  
р-н (гр. Б) 

 
Мелітопольський 

р-н 

 
м. Мелітополь 

 
ІІІ 

Мелітопольський 
р-н (гр. А) 

Запорізький р-н 
(гр. Б) 

 
Куйбишевський 

р-н 

 
Куйбишевський 

р-н 

 
Переможці змагань нагороджені грамотами облУОН, обкому 

Профспілки та Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді Запорізької обласної ради, які на спільних засадах і 
організовують цей захід. 
 За звітний період багатьма РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 
активізовано екскурсійно – туристичну роботу. 
 Значну увагу обласна галузева Профспілка, РО, МО Профспілки, ПК 
ППО ВНЗ приділяють оздоровленню членів Профспілки та їх дітей. 
 На організацію і проведення оздоровлення обласною організацією було 
використано 14 844 886 грн.: 
 

Роки Використано коштів (грн.) 
2010 2 916 200 
2011 2 612 300 
2012 3 005 000 
2013 3 111 386 
2014 3 200 000 

Всього 14 844 886 
 

Відпочинок членів Профспілки організовувався на базі відпочинку 
“Учитель” в м. Ялті, пансіонаті “Пролісок” в м. Трускавець, базах відпочинку 
м. Бердянська, смт. Кирилівка, гуртожитку №2 БДПУ. ППО студентів ЗНТУ 
організовує відпочинок осіб, які навчаються, в Болгарії. 
 Кількість членів Профспілки, охоплених оздоровчими заходами влітку 
2014 року, склала 4 171 чоловік. Залучено коштів 2 726 000 грн. 
 Відпочинок та оздоровлення дітей членів Профспілки разом з 
дирекцією обласного фонду соціального страхування на випадок тимчасової 
втрати працездатності організовувався в дитячих оздоровчих таборах смт. 
Кирилівка, м. Бердянська, Приморського району. Різними формами 
відпочинку влітку 2014 р. охоплено 19% дітей членів Профспілки. Обласною 
організацією Профспілки задіяно коштів на придбання путівок в ДОТ 
1 734 800 грн. для 585 дітей. 
 Більше уваги членськими організаціями Профспілки стало приділятись 
питанням задоволення духовних потреб працівників, культурно – масовій та 
екскурсійній роботі. 
 Комітетом ЗОО ППОНУ та його профільною комісією за рішенням V 
пленуму комітету від 31.05.2012 р. узагальнено досвід роботи Куйбишевської 
та Пологівської РО Профспілки з питань захисту духовних інтересів членів 



Профспілки, розвитку культурно – масової, фізкультурно – спортивної, 
екскурсійно – туристичної діяльності. 
 Ці питання протягом звітного періоду вивчались штатними 
працівниками та профільною комісією обласного комітету в Куйбишевській, 
Пологівській, Гуляйпільській, Михайлівській РО Профспілки, ППО студентів 
ЗНТУ. 
 Питання організації та підведення підсумків літнього оздоровлення 
розглядаються щорічно усіма виборними профспілковими органами. Кращі 
організатори нагороджуються Почесними грамотами і дипломами ФПУ. 
 

Правовий захист, юридичний супровід діяльності 
 
Одним з важливих програмних напрямків діяльності обкому 

Профспілки є інформування профактиву про зміни в законодавстві, 
юридичне консультування, супровід при відстоюванні трудових прав в судах, 
громадський контроль за дотриманням законодавства. 
 У цьому напрямку широко використовуються можливості соціального 
партнерства. 
 Це той напрямок роботи, де обком Профспілки часто працює за 
попередніми запитами, зверненнями. 
 За скаргами громадян проводиться вивчення питань, їх обговорення зі 
сторонами конфлікту, зацікавленими особами. Надаються письмові відповіді. 
 Основними причинами порушення законодавчих та нормативних 
положень є: 

- недостатня обізнаність адміністрації закладів та установ освіти, 
бухгалтерів, економістів із законодавчими та нормативними  

         документами; намагання їх вільного або суб’єктивного трактування; 
- постійне обмеження та лімітування фінансування, ФОП, що 
призводить до безвихіді і примусового порушення трудових прав і 
інтересів працівників. 

 Очні та заочні (за телефоном) консультації для членів Профспілки, 
адміністрацій закладів освіти складають значну частину роботи 
юрисконсульта. За звітний період нею надано біля 9 000 юридичних 
консультацій. Вона приймала участь в судових засіданнях по відстоюванню 
трудових, соціально – економічних прав та інтересів працівників в 36 
справах. 
 Стан дотримання  трудового законодавства, соціально – економічного 
забезпечення, виконання договірних зобов’язань є головною темою 
інформування, профспілкового навчання та громадського контролю. Стан 
реалізації цього напрямку статутної діяльності протягом звітного періоду 
вивчався у Василівському, Запорізькому, Оріхівському, Пологівському 
районах, Хортицькому, Комунарському районах м. Запоріжжя, ЗНУ, ЗНТУ, 
ЗДІА, БДПУ, МДПУ, Запорізькому педагогічному коледжі. 
 Завдяки юридичним консультаціям, відстоюванням інтересів у суді, 
тематичному контролі вдалося домогтися відновлення працівників на роботі, 
встановлення їм законних доплат і надбавок, виплати незаконно утриманих 
або непризначених коштів, надання соціальних відпусток і головне – 
попередження подальших порушень діючого законодавства. 



ПОЯСНЕННЯ СКОРОЧЕНЬ ПО ТЕКСТУ: 
 
ППО – первинна профспілкова організація 
ПК – профспілковий комітет 
ЗОО ППОНУ – Запорізька обласна організація Профспілки працівників     
освіти і науки України 
ЦК – Центральний комітет 
ФПУ – Федерація профспілок України 
ВНЗ – вищий навчальний заклад 
МОН – Міністерство освіти і науки України 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
ВР – Верховна Рада України 
РОП (МОП) – районна (міська) організація Профспілки 
ЗМІ – засоби масової інформації 
ОДА – обласна державна адміністрація 
ФОП – фонд оплати праці 
АПОС – Асоціація правозахисних організацій студентів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

233-22-81 Гринь Надія Іванівна, голова 

 

34-26-11 Юдін Юрій Іванович, заступник голови 

 

233-05-82 Піскун Ольга Яківна, головний бухгалтер 

 

233-34-84 Петрашина Лілія Григорівна, юрисконсульт 

 

233-34-84 Баламут Іван Васильович, головний спеціаліст 

 

233-43-41 Юрчук Сергій Олексійович, спеціаліст 

 


