
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРЕЗИДІЯ 

ПОСТАНОВА 
     
 

25.10.2016                                    м. Запоріжжя             №П-11-3 

Про ініціювання переговорів щодо укладання Угоди між Департаментом 
освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та 
комітетом Запорізької обласної організації Профспілки працівників 
освіти і науки України на 2017-2020 роки 

 
 У зв’язку з закінченням подовженого терміну Угоди між управлінням 
освіти і науки Запорізької облдержадміністрації та комітетом Запорізької 
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2013-
2015 роки, прийняттям Генеральної Угоди на 2016-2017 роки, підготовкою 
до прийняття Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та 
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, 
розширена президія комітету обласної організації Профспілки 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Пропонувати директору Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА 
Озеровій Т.Я. розпочати колективні переговори щодо укладення нової Угоди 
між Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної 
адміністрації та комітетом Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки. 
 З цією метою до 1.11.2016 р. направити директору Департаменту 
письмове повідомлення про початок колективних переговорів. 
 
2. Визначити повноважними представниками для ведення переговорів від 
обласного комітету Профспілки: 
- Гринь Н.І. – голову Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України; 
- Юдіна Ю.І. – заступника голови Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України; 
- Петрашину Л.Г. – юрисконсульта Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України; 
- Петрушу Ю.П. – голову ППО працівників ЗНТУ; 
- Тюпу К.Ф. – голову Жовтневої РОП. 
 
3. До 10.11.2016 р. узгодити Порядок ведення колективних переговорів між 
сторонами соціального партнерства (проект додається). 
 
4. Заступнику голови Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України Юдіну Ю.І. разом з постійною комісією 
обкому Профспілки з питань колективно-договірного регулювання трудових, 



   
Н.І. Гринь 

соціально-економічних відносин (голова Гринь Н.І.) організувати збір 
пропозицій та зауважень для включення до проекту Угоди. 
 
5. Комісії обкому Профспілки до 28.11.2016 р. розробити проект нової Угоди 
з урахуванням положень Галузевої та Генеральної угод і надати його іншій 
стороні соціального партнерства. 
 
6. Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної 
організації Профспілки Гринь Н.І. 
 
 
Голова обласної  
організації Профспілки                                                             


