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Про підсумки участі  
ППО ВНЗ у Всеукраїнській  
акції “Профспілки.  
Боротьба за Україну” 

Президія комітету обласної організації Профспілки відзначає, що на виконання 
рішень виборних органів Профспілки, пов’язаних з ініціативою Харківської обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України щодо збору підписів 
студентів в рамках акції «Профспілки. Боротьба за Україну» внаслідок проведеної 
постійною комісією комітету з питань роботи з молоддю та студентами і ПК 
первинних профспілкових організацій ВНЗ роботи зібрано особисті підписи 
студентської молоді в кількості 8151, що складає 38% від загальної чисельності 
членів Профспілки з числа осіб, які навчаються.  

Обласний комітет Профспілки вживає заходів для недопущення звуження прав 
осіб, які навчаються, на участь у професійних спілках та обмеження гарантій 
діяльності безпосередньо профспілок, що пропонується законопроектом «Про 
внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» № 3474.  

За результатами його обговорення делегатами VIII З’їзду Профспілки працівників 
освіти і науки України, одностайно прийнято резолюцію про його неприйнятність. З 
цього приводу вжито ряд заходів ЦК та обласними організаціями галузевої 
Профспілки, прийнято резолюцію VII з’їзду ФПУ, спрямовано звернення до 
Міжнародної організації праці, Інтернаціоналу освіти. 

7 квітня 2016 року у парку імені Тараса Шевченка відбулася попереджувальна 
студентська акція протесту. Сотні студентів вищих навчальних закладів звернулися 
до влади із закликом припинити наступ на їх соціально-економічні права, 
гарантовані законодавством. Від Запорізької обласної організації Профспілки в акції 
взяли участь 15 студентів ЗНТУ, БДПУ, МДПУ. Вимоги учасників акції було 
офіційно передано до секретаріату Кабінет Міністрів України для подальшого 
опрацювання та вжиття відповідних заходів. 

На виконання постанови президії ЦК Профспілки від 22.03.2016 р. №П-2-6 “Про 
подальші дії в рамках акції “Профспілки. Боротьба за Україну”, заслухавши 
інформацію голови обласної організації Профспілки Гринь Н.І., заступника голови, 



голову постійної комісії комітету по роботі з молоддю і студентами Юдіна Ю.І., 
розширена президія обласного комітету Профспілки 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Вважати роботу виборних органів первинних профспілкових організацій ВНЗ 
щодо недопущення звуження обсягу існуючих прав осіб, які навчаються, а 
також обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, запропонованих у 
законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності» (щодо діяльності студентських профспілок)» 
№3474 такою, що потребує активізації та продовження.  
 
2. Відзначити роботу виборних органів профспілкових організацій МДПУ, 
БДПУ, які зібрали найбільшу кількість особистих підписів студентів на 
підтримку акції «Профспілки. Боротьба за Україну», що складає відповідно 
70%, 51,5% від чисельності членів Профспілки з числа студентської молоді. 
 Визнати як недостатню роботу в цьому напрямку ПК ППО 
Запорізького педколеджа та ПК ППО студентів ЗНТУ. 
 
3. Рекомендувати ПК об’єднаних та студентських ППО: 
3.1. Спрямовувати листи з протестами проти прийняття закону «Про внесення 
змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
(щодо діяльності студентських профспілок)», підтверджені зібраними 
підписами студентів в рамках акції «Профспілки. Боротьба за Україну» на 
адресу Верховної Ради України та народних депутатів України. 
3.2. Висвітлювати питання діяльності студентських профспілкових організацій, 
студентських секторів об’єднаних ППО в профспілкових куточках, на сайтах 
ВНЗ, профспілкових організацій. 
 
4. Контроль за виконанням постанови  покласти на заступника голови обласної 
організації Профспілки Юдіна Ю.І. та постійну комісію обласного комітету з 
питань роботи з молоддю та студентами. 

 
 
 

 
Голова  
обласної організації   
Профспілки                                                                                       Н.І. Гринь 


