
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРЕЗИДІЯ 
ПОСТАНОВА 
     
 

19.10.2017                                    м. Запоріжжя             №П-22-1 

Про участь у Всеукраїнській  
акції протесту  
 
 На виконання постанов президії ФПУ від 05.10.2017 №П-10-3, президії 
Запорізької обласної ради профспілок від 18.10.2017 №П-23-2, з метою захисту 
прав та інтересів членів Профспілки і їх сімей, недопущення погіршення 
існуючих гарантів, передбачених чинним законодавством, при прийнятті 
Держбюджету на 2018 рік та Трудового кодексу і проведенні реформ у сферах 
оплати праці, пенсійного і медичного забезпечення, президія комітету 
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Підтримати рішення про проведення 14 листопада 2017 року Всеукраїнської 
акції протесту за солідарний спротив профспілок наступу на права людини 
праці в умовах реформ. 

2. Прийняти участь у Всеукраїнській акції протесту 14.11.2017 у м. Києві. З 
цією метою: 

- направити до м. Києва делегацію у складі 76 членів Профспілки під 
керівництвом заступника голови обласної організації Профспілки Юдіна Ю.І.; 

- від виконавчого апарату обласної організації Профспілки відрядити: 

* Юдіна Ю.І. – заступника голови обласної організації Профспілки; 

* Баламута І.В. – головного спеціаліста обласної організації Профспілки; 

* Петрашину Л.Г. – юрисконсульта обласної організації Профспілки. 

3. Затвердити кошторис витрат на участь в акції (додається). 

4. Заступнику голови обласної організації Профспілки Юдіну Ю.І.: 



 
Н.І. Гринь 

- провести необхідну організаційну роботу та сформувати список учасників 
акції, надати його до 25.10.2017 до обласної ради профспілок, до 26.10.2017 до 
ЦК Профспілки; 

- організувати інформаційний супровід групи учасників, оперативний зв’язок з 
ними. 

5. Головному спеціалісту Баламуту І.В.: 

- підготувати і провести інструктаж з питань охорони праці з учасниками акції; 

- забезпечити учасників акції профспілковою символікою та атрибутикою. 

6. Головам РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ: 

- проінформувати членів Профспілки про проведення Всеукраїнської акції 
протесту; 

- розмістити у профспілкових куточках, на власних електронних ресурсах 
інформацію про акцію. 

7. Головам Бердянської, Василівської, Гуляйпільської, Мелітопольської РО 
Профспілки, Вознесенівської РО Профспілки м. Запоріжжя, Бердянської, 
Мелітопольської МО Профспілки: 

- узгодити із відділами (управліннями) освіти кандидатури учасників акції, 
сформувати список і надати його на електронну адресу обласної організації 
Профспілки до 24.10.2017; 

- забезпечити придбання квитків до м. Києва і в зворотному напрямку для 
учасників акції. 

8. Інформацію про акцію протесту розмістити на сайті обласної організації 
Профспілки. 

9. Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної організації 
Профспілки Гринь Н.І. 

                                                                                                                                                      
Голова  
обласної організації 
Профспілки                                                             

 


