
Федерація професійних спілок України 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
 

 

П Р Е З И Д І Я 
 

П О С Т А Н О В А 
 

17.07.2017 м. Запоріжжя № П-20-2 
 
Про додержання вимог законодавства про профспілки членськими 
організаціями Запорізької облпрофради та налагодження співпраці з 
об'єднаними територіальними громадами, створеними на території 
Запорізької області 
  
 

Розглянувши та обговоривши пропозиції членських організацій та 
висновки Статутної комісії Запорізької обласної ради профспілок,  
 

ПРЕЗИДІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Схвалити текст Меморандуму про принципи взаємодії та співпраці між 
членськими організаціями Запорізької обласної ради професійних спілок у 
редакції, що додається, та рекомендувати його членським організаціям 
Запорізької облпрофради для підписання і виконання. 

2. Запорізькій обласній раді професійних спілок та її членським 
організаціям розпочати співпрацю з об'єднаними територіальними громадами, 
створеними на території Запорізької області, для цього:  

2.1. Схвалити текст Угоди про співпрацю між Запорізькою обласною 
радою професійних спілок та об'єднаною територіальною громадою у редакції, 
що додається, та доручити Голові Запорізької облпрофради Сластьону В.М. 
підписання зазначених  угод з територіальними громадами області; 

2.2. Членським організаціям Запорізької облпрофради, їх міським, 
районним та первинним профспілковим організаціям, відповідно до частини 2 
статті 1 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності”, при зміні своєї структури дотримуватися принципів галузевого 
формування профспілкових організацій; 

2.3. Провести у липні 2017 року спільну нараду членів Президії 
Запорізької обласної ради професійних спілок з керівниками об'єднаних 
територіальних громад, створених на території Запорізької області. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови Президії Запорізької 
облпрофради покласти на Скороходова І.О., Заступника голови Запорізької 
обласної ради професійних спілок. 
 

 



  СХВАЛЕНО 
Постанова Президії 
Запорізької обласної ради 
професійних спілок 
від 17.07.2017  № П-20-2 

 
 МЕМОРАНДУМ 

про принципи взаємодії та співпраці 
між членськими організаціями                                                  

Запорізької обласної ради професійних спілок 

 

 
м. Запоріжжя                     17 липня 2017 року 
 
 

Обласні профспілкові організації Всеукраїнських профспілок та 
обласні профспілки, що є членськими організаціями Запорізької 
обласної ради професійних спілок, іменовані надалі «Членські 
організації», в особі їх керівників, які діють на підставі своїх Статутів, 
керуючись частиною 3 статті 36 Конституції України щодо рівності прав 
профспілок, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності», Меморандумом між членськими організаціями Федерації 
профспілок України про принципи взаємодії та подальшої співпраці, 
затвердженим постановою Президії ФПУ від 02.04.15р. № П-38-7, уклали цей 
Меморандум про наступне. 

 

1. З метою поглиблення взаємодії і співпраці в питаннях 
організаційного вдосконалення та взаємовідносин між Членськими 
організаціями, для забезпечення їх ефективної солідарної діяльності із 
захисту трудових прав членів профспілок, збереження єдності і цілісності 
членських організацій та профспілкового руху в рамках Запорізької обласної 
ради професійних спілок, внаслідок вияву доброї волі,  

 

Членські організації зобов’язуються: 
1.1. Забезпечувати виконання Статуту Запорізької обласної ради 

професійних спілок в цілому та, зокрема, у частині дотримання пунктів 
1.5.,4.3. та 6.2. щодо членства у складі Запорізької обласної ради професійних 
спілок, якими встановлено, що Членські організації рівні у своїх правах і 
будують стосунки між собою на принципах взаємоповаги, рівності, 
солідарної відповідальності, взаємного визнання повноважень їхніх виборних 
органів та прийнятих ними рішень, не втручаючись у статутну діяльність 
кожної з організацій. 

1.2. Сприяти збереженню наявної організаційної будови профспілок, 
цілісності та єдності профспілкових організацій. Не допускати дій, 
спрямованих на руйнацію встановленої внутрішньої структури профспілок, в 
тому числі профспілкових організацій.  

1.3. Дотримуватися принципів вільного волевиявлення працівників на 
членство в обраній ними профспілці та створення профспілкової організації, 
що закріплено Конвенцією МОП № 87 про свободу асоціації та захист прав 
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на організацію, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
їх діяльності». 

1.4. Утримуватися від публічних висловлювань, зокрема шляхом 
поширення неправдивої інформації про діяльність профспілки, її виборного 
органу або керівника профспілкової організації чи профспілки, та здійснення 
будь-яких дій, що підривають авторитет Членської організації, завдають їй 
моральної і матеріальної шкоди або заважають здійсненню її статутної 
діяльності.  

1.5. У разі подання членами профспілок індивідуальних заяв про вихід 
з профспілки, проводити роботу з виявлення причин виходу та запобігання 
такого кроку. 

1.6. У разі виявлення бажання члена профспілки на перехід до іншої 
профспілки, проводити спільні консультації та переговори для виявлення 
причин переходу та його упередження. 

Роз’яснювати членам профспілок необхідність об’єднання працюючих 
осіб у профспілки за галузевим принципом для вирішення соціально-
економічних питань. 

1.7. Активно протистояти представникам роботодавців та органів 
влади, їх представникам у перешкоджанні членам профспілок, 
профспілковим організаціям вільно визначати свою належність до певної 
профспілки, не допускати примусового розпуску профспілкових організацій, 
дотримуватися Статусу-кво за галузевою ознакою. 

1.8. Формувати єдину позицію щодо внесення змін до чинного 
законодавства України стосовно діяльності профспілок та при спробах 
обмежити права профспілок. 

Особливу увагу приділяти питанню запровадження діалогу на 
місцевому рівні через тристоронні соціально-економічні ради, враховуючи 
процеси децентралізації. 

1.9. Обстоювати спільно напрацьовані позиції та прийняті рішення при 
розгляді в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування питань щодо 
трудових та соціально-економічних прав спілчан, діяльності профспілок            
(їх організацій), не допускаючи порушень їхніх законних прав. 

1.10. Проводити взаємні консультації, круглі столи, обмін досвідом 
роботи з питань організаційного зміцнення, нових форм і методів 
профспілкової діяльності. 

1.11. Практикувати спільне навчання профспілкових працівників та 
активістів, використовувати навчальну базу Запорізької обласної ради 
професійних спілок та обмінюватися досвідом роботи галузевих профспілок. 

1.12. В разі виникнення будь-яких розбіжностей, врегульовувати їх 
шляхом переговорів, а при недосягнення згоди - шляхом розгляду суперечки 
на засіданнях Статутної комісії Запорізької обласної ради професійних 
спілок. 
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2. Термін дії Меморандуму. 
2.1. Цей Меморандум набуває чинності з дня підписання його 

керівниками Членських організацій і діє упродовж 3-х років. 
2.2. Зміни й доповнення до Меморандуму вносяться за згодою 

Членських організацій і оформляються додатками до нього, які вважаються 
його невід’ємною частиною. 

2.3. Якщо членські організації не наполягатимуть на припиненні 
Меморандуму після 3-х річного терміну, він автоматично вважається 
пролонгованим. 

 

3. Від імені Членських організацій Запорізької обласної ради 
професійних спілок Меморандум підписали: 

 
Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників автомобільного 
транспорту та шляхового господарства України 

 __________________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників автомобільного та 
сільськогосподарського машинобудування 
України 

  
 
_____________ 

Голова Запорізької обласної профспілкової 
організації працівників агропромислового 
комплексу України 

  
______________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників житлово-комунального 
господарства, місцевої промисловості, 
побутового обслуговування населення  

  
 
_____________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників енергетики та 
електротехнічної промисловості України 

  
_______________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки трудящих металургійної і 
гірничодобувної промисловості України 

  
______________ 

Голова Запорізької обласної організації 
професійної спілки працівників будівництва і 
промисловості будівельних матеріалів України 

  
_________________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників радіоелектроніки та 
машинобудування України  

  
_________________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки машинобудівників та 
приладобудівників України  

  
________________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників машинобудування та 
металообробки України  

  
________________ 

Голова Запорізької обласної профспілкової 
організації працівників державних установ 
України  

 _______________ 

Голова Запорізької обласної організації 
професійної спілки працівників культури 
України 

  
_______________ 
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Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників лісового господарства 
України 

  
______________ 

Голова Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України 

 _________________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров'я 
України 

  
________________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників Пенсійного фонду 
України 

  
____________ 

Голова Запорізької обласної організації 
Професійної спілки працівників соціальної 
сфери України 

  
______________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників зв'язку Дирекції 
Українського Державного підприємства 
поштового зв'язку "Укрпошта" 

  
_____________ 

Голова Профспілкової організації Запорізької 
філії ПАТ „Укртелеком” Об'єднаної 
профспілкової організації ПАТ „Укртелеком”  

  
_______________ 

Голова Запорізької обласної профспілкової 
організації Всеукраїнської профспілки 
працівників харчової, переробної промисловості 
та суміжних галузей 

  
 
______________ 

Голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників хімічних та 
нафтохімічних галузей промисловості України 

  
________________ 

Голова Запорізької обласної організації 
Всеукраїнської профспілки працівників і 
підприємців торгівлі, громадського харчування 
та послуг 

 _________________ 

Голова Обласної профспілки 
„Запоріжнафтопродукт” 

 ________________ 

Голова Запорізької обласної ради професійної 
спілки працівників кооперації та інших форм 
підприємництва „Єднання” 

  
_________________ 

Голова Запорізької обласної профспілкової 
організації працівників споживчої кооперації 
України 

  
____________ 

 

 

       

 



  СХВАЛЕНО 
Постанова Президії  
Запорізької обласної ради 
професійних спілок 
від 17.07.2017 № П-20-2 

 
 

 УГОДА  
про співпрацю  

між Запорізькою обласною радою професійних спілок  
та об’єднаною територіальною громадою 

 

 

м (смт) ____________________                              «____» _________ 2017 року 
 
 

Запорізька обласна рада професійних спілок (далі - ЗОРПС), в 
особі Голови Сластьона Віктора Максимовича, який діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, і 

_______________________________________________ об’єднана 
територіальна громада (далі - ОТГ), в особі Голови 
________________________________, який діє на підставі Статуту,                  
з іншої сторони, (далі - Сторони),  

 

1. Предмет Угоди. 
1.1. Предметом цієї Угоди є співпраця Сторін в питаннях 

регулювання трудових, соціальних, економічних відносин,  поєднання 
зусиль задля створення сприятливих умов соціально-економічного та 
культурного розвитку ОТГ та зростання добробуту її членів. 

1.2. Сторони визнають повноваження одна одної й зобов’язуються 
в ході реалізації даної Угоди дотримуватися наступних принципів 
соціального партнерства: консультування та конструктивності в 
прийнятті рішень, паритетності представництва, рівноправності, 
взаємної відповідальності. 

1.3. Дія цієї Угоди поширюються на всі суб’єкти, які знаходяться 
та діють на території ОТГ. 

 

2. Основні напрямки співпраці. 
2.1. Основними напрямками співпраці Сторін є: 
- соціально-економічний розвиток ОТГ; 
- консолідація спільних дій, направлених на формування відносин 

соціального партнерства між керівництвом ОТГ, організаціями 
професійних спілок та роботодавцями, які діють в них; 

- розробка та реалізація програм, спрямованих на підвищення 
рівня захисту прав та законних інтересів членів ОТГ; 

- створення нових робочих місць та підвищення продуктивності 
праці; 

- удосконалення колективно-договірного регулювання праці 
членів ОТГ; 

- забезпечення соціальної справедливості в оплаті праці, виплаті 



 2

соціальних пільг та договірних гарантій відповідно до норм та положень 
діючого законодавства України, Територіальної угоди, укладеної 
Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною державною 
адміністрацією, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та 
Запорізькою обласною радою професійних спілок, а також Галузевих 
угод, укладених сторонами соціального діалогу; 

- недопущення заборгованості із виплати заробітної плати; 
- розроблення пропозицій щодо вдосконалення соціальної та 

економічної політики ОТГ; 
- сприяння адміністрації ОТГ збереженню цілісності та єдності 

галузевих організаційних ланок профспілок, їх організаційної 
структури, недопущенню необґрунтованої ліквідації первинних 
профспілкових організацій у процесі оптимізації мережі закладів освіти, 
охорони здоров’я, житлово-комунального господарства (ЖКГ), 
бюджетної сфери, агропромислового комплексу (АПК) та в інших 
сферах; 

- сприяння роботі координаційних рад представників 
профспілкових організацій, що діють на території ОТГ; 

- організація підготовки і проведенні навчань, семінарів, круглих 
столів та участі у них, підготовка та перепідготовка трудових кадрів у 
відповідності до потреб ОТГ; 

- спільна організація та здійснення громадського контролю за 
додержанням законодавства у сфері соціально-економічних та трудових 
відносин; 

- надання методичної та практичної допомоги підприємствам, 
організаціям, установам, Фізичним особам-підприємцям, що діють на 
території ОТГ, в удосконаленні систем оплати праці, здійсненні 
контролю за додержанням норм оплати праці, встановлених чинним 
законодавством, Генеральною та галузевими угодами; 

- проведенню взаємних консультацій у рамках соціального 
діалогу; 

- проведення Днів відкритих дверей в ОТГ; 
- інші напрями співпраці, узгодженим Сторонами додатково. 
 

3. Права та обов’язки Сторін. 
3.1. Для реалізації напрямів співпраці, визначених цієї Угодою, 

Сторони мають право: 
- створювати спільні робочі групи, комісії та запрошувати до 

участі у їх роботі незалежних експертів; 
- проводити наради та здійснювати підготовку пропозицій і 

документів; 
- проводити експертно-консультативну роботу при вирішенні 

питань правового, інформаційного, матеріально-технічного та 
кадрового забезпечення реалізації спільних проектів; 

- повідомляти про результати спільної роботи у засобах масової 
інформації, періодичних виданнях, наукових публікаціях, на семінарах, 
конференціях, тощо; 

- брати участь у роботі дорадчих та консультативних органів, 
створених Сторонами спільно або окремо; 
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3.2. Сторони зобов’язуються: 
- обмінюватися інформацією, необхідною для ефективного 

співробітництва; 
- утримуватися від дій, які б могли б нанести збитки (моральні, 

матеріальні) іншій Стороні. 
4. Вирішення розбіжностей. 
4.1. У разі виникнення розбіжностей при виконанні цієї Угоди, їх 

врегулювання здійснюється спільно Сторонами відповідно до діючого 
законодавства України. 

5.Прикінцеві положення. 
5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання 

Сторонами. 
5.2. Угоду укладено Сторонами на невизначений строк, доки одна 

із Сторін не ініціюватиме її припинення. 
5.3. Внесення змін і доповнень до умов або припинення дії цієї 

Угоди здійснюються за взаємною згодою Сторін, шляхом підписання 
Додаткової угоди. 

Про бажання припинити дію цієї Угоди, ініціююча Сторона 
повинна письмово попередити іншу Сторону за 1 (один) місяць до 
моменту її припинення. 

5.4. Сторони визначають осіб, які будуть відповідальними за 
взаємодію та співпрацю в рамках Угоди. 

5.5. Цю Угоду складено і підписано у двох примірниках, що є 
автентичними, мають однакову юридичну силу та зберігаються у кожної 
із Сторін. 

 

6. Реквізити та підписи Сторін. 
_________________________________  

(об’єднана територіальна громада) 
 Запорізька обласна рада 

професійних спілок 
______, м (смт.) _______________________ 
_______________________________ району              
вул. _____________ , ____ 

 69044, Запоріжжя,                                 
майд. Профспілок, 5 

тел. - ____________ ,  факс -  ______________  тел. - 233-04-10, факс. - 233-92-09 
e-mail: ________________________________  e-mail:zosp@infocom.zp.ua 
 

Голова ______________________ ОТГ  Голова Запорізької обласної 
ради професійних спілок 

 
 

   

 _______________   В.М. Сластьон 
    
М.П.   М.П. 
 

 

 


