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Про роботу виборних органів організаційних  
ланок Профспілки в умовах реалізації Закону  
України “Про добровільне об’єднання  
територіальних громад” 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію про роботу виборних органів 
організаційних ланок Профспілки в умовах реалізації Закону України “Про 
добровільне об’єднання територіальних громад”, пленум обласного комітету 
Профспілки відзначає, що одним із головних пріоритетів діяльності 
Профспілки в умовах децентралізації влади та створення об’єднаних 
територіальних громад є збереження організаційної структури Профспілки, 
представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів 
працівників навчальних закладів та установ освіти. 

Відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад” в Запорізькій області утворено 6 громад. В їх 
підпорядкування відійшли 45 закладів освіти: 20 ДНЗ, 19 ЗНЗ, 4 НВК та 2 
позашкільні заклади. 

Система соціального партнерства між районними організаціями 
Профспілки та органами управління освітою ОТГ знаходиться на початковому 
рівні і має певні труднощі, пов’язані з новизною процесу, неповною 
нормативно-правовою базою, набуттям ОТГ нових для них функцій, у тому 
числі і управління закладами освіти. 

Обласною, районними організаціями Профспілки проводиться робота 
щодо налагодження контактів з представницькими органами ОТГ, зокрема, в 
питаннях формування мережі закладів освіти, збереження функціонування в 
них первинних профспілкових організацій, забезпечення трудових прав 
працівників, а саме, ч.3 ст. 36 КЗпП щодо продовження дії трудового договору 



працівників закладів освіти при створенні ОТГ та їхніх органів управління 
освітою. 

Мережа навчальних закладів та чисельність працівників в них у процесі 
децентралізації влади та створення ОТГ на даний час залишається стабільною. 

Динаміка та стан профспілкового членства в умовах створення 
об’єднаних територіальних громадах мають тенденцію до зниження і це 
викликає занепокоєння.  

Утримання та відрахування членських профспілкових внесків спілчан в 
ОТГ відбувається відповідно до раніше укладених договорів між відділами 
освіти РДА та районними організаціями Профспілки; на основі нових 
договорів, укладених між керівниками ОТГ та керівниками територіальних 
організацій Профспілки; листів до керівників ОТГ про утримання та 
перерахування членських профспілкових внесків тощо.  

Завдячуючи цілеспрямованій роботі виборних органів територіальних 
організацій Профспілки у процесі створення ОТГ у переважній більшості 
випадків не було зафіксовано фактів втручання керівників (роботодавців) 
навчальних закладів та установ освіти, керівників представницьких органів 
об’єднаних територіальних громад в діяльність первинних профспілкових 
організацій.  

Виборними органами організаційних ланок Профспілки усіх рівнів 
вживаються заходи, спрямовані для збереження первинних організацій 
Профспілки в умовах децентралізації і створення ОТГ, проводиться 
роз’яснювальна робота, надаються юридичні консультації тощо.  

На підставі вищезазначеного та з метою чіткої організації цієї роботи, 
збереження первинних організацій галузевої Профспілки та членства в ній, 
пленум обласного комітету Профспілки 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Інформацію заступника голови Юдіна Ю.І. «Про роботу виборних органів 
організаційних ланок Профспілки в умовах реалізації Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» (додається) та виступи голів 
районних організацій Профспілки взяти до відома 

2. Продовжити роботу над виконанням постанови пленуму ЦК Профспілки від 
27.01.2016 року № Пл-І-3 «Про роботу виборних органів організаційних ланок 



Профспілки в умовах фінансової та адміністративної децентралізації», президії 
ЦК Профспілки від 22.03.2016 року №П-2-1 “Про роботу виборних органів 
організаційних ланок Профспілки в умовах реалізації Закону України “Про 
добровільне об’єднання територіальних громад”.  

3. Розглянути під час проведення семінарів, передбачених на 2016 рік, питання 
щодо діяльності організаційних ланок в умовах децентралізації та 
реформування освітянської галузі.  

4. Радам, президіям рад районних, міських організацій Профспілки:  

4.1. Продовжити роботу щодо збереження цілісності та єдності організаційних 
ланок Профспілки з метою недопущення необґрунтованої ліквідації первинних 
профспілкових організацій у процесі оптимізації мережі навчальних закладів, 
створення опорних закладів освітніх округів тощо.  

4.2. Забезпечити співпрацю з новоствореними органами управління освітою 
об’єднаних територіальних громад, депутатами місцевих рад, органами 
місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими радами 
об’єднаних територіальних громад, відділами освіти районних державних 
адміністрацій та міських рад на принципах партнерства та соціального діалогу з 
метою створення належних умов роботи працівникам навчальних закладів та 
установ освіти, дотримання трудових прав і соціально-економічних інтересів 
членів Профспілки.  

4.3. Забезпечити під час виконання місцевих бюджетів громадський контроль за 
проведенням своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників 
навчальних закладів та установ, не допускаючи будь-якої заборгованості з цих 
виплат та посилити його в умовах реалізації Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», зокрема в частині формування штатних 
розписів навчальних закладів, розподілу навчального навантаження та 
затвердження тарифікаційних списків тощо.  

4.4. Вживати заходів для забезпечення оплати праці працівників навчальних 
закладів та установ освіти згідно з чинними умовами оплати праці, 
недопущення зменшення надбавок, доплат та премій, що виплачувалися в 
грудні 2015 року замість індексації заробітної плати відповідно до пункту 3 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1013 «Про 
упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації 
та внесення змін до деяких нормативно-правових актів». Наголосити, що 
обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних 
бюджетів зобов’язані статтею 77 Бюджетного кодексу України враховувати у 



першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 
оплати праці.  

4.5. Забезпечити дотримання керівниками (роботодавцями) прав освітян 
відповідно до норм статей 36, 49-2, 49-4 Кодексу законів про працю України та 
недопущення їх звільнення, погіршення умов праці під час передачі навчальних 
закладів у власність та управління об’єднаним територіальним громадам.  

4.6. Поширити практику укладення договорів між організаційними ланками 
Профспілки та об’єднаними територіальними громадами (їх органами 
управління освітою) про безготівкове перерахування членських профспілкових 
внесків у порядку, визначеному статтею 42 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності».  

4.7. Продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу в колективах 
навчальних закладів та установах освіти, у засобах масової інформації з метою 
недопущення втручання в діяльність первинних профспілкових організацій, 
створення інших, ніж це передбачено Статутом Профспілки, первинних 
профспілкових організацій у складі об’єднаних територіальних громад.  

4.8. Проводити спільні наради, круглі столи, семінари за участі керівників 
об'єднаних територіальних громад, органів управління освітою, навчальних 
закладів, первинних профспілкових організацій щодо забезпечення пріоритету 
збереження та розвитку установ, закладів освіти, їх фінансування.  

4.9. Посилити особисту відповідальність керівників виборних профспілкових 
органів усіх рівнів за збереження профспілкового членства, недопущення 
порушення прав та інтересів спілчан, організацію та ведення ефективного 
профспілкового контролю.  

4.10. Посилити консультаційну та роз’яснювальну роботу з метою надання 
дієвої правової допомоги організаційним ланкам та членам Профспілки 
навчальних закладів, які передані в управління об’єднаним територіальним 
громадам.  

4.11. Розширити висвітлення цього напрямку діяльності на сайті обласної 
організації Профспілки. 

5. Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної організації 
Профспілки Гринь Н.І., постійну комісію комітету з питань статутної 
внутріспілкової діяльності (голова Бабаченко О.Г.). 



 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                            Н.І. Гринь 


