
                                                                                        
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

                                                             ПРЕЗИДІЯ 
 

ПОСТАНОВА 
  

 21.11.2017                            м. Запоріжжя                       №  П- 24-2 
 
 
Про дотримання положень трудового законодавства, законодавства про 
профспілки в закладах та установах освіти об’єднаних територіальних 
громад Веселівського і Бердянського районів 
 
           З метою вивчення питання про додержання положень трудового 
законодавства, законодавства про профспілки в закладах та установах освіти 
об’єднаних територіальних громад Веселівського і Бердянського районів в 
листопаді 2017 року здійснена перевірка вищезазначених питань у Веселівській 
та Осипенківській об’єднаних територіальних громадах. 
           Заслухавши та обговоривши інформацію юрисконсульта    обласної 
організації Профспілки  Петрашиної Л.Г., розширена президія обкому 

Профспілки 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Інформацію юрисконсульта обласної організації Профспілки Петрашиної 
Л.Г. прийняти до відома (додається). 
 
2. Визнати додержання положень трудового законодавства, законодавства про 
профспілки в закладах та установах освіти об’єднаних територіальних громад 
Веселівського і Бердянського районів, а саме в Веселівській та Осипенківській 
ОТГ задовільним. 
 
3. Головам  РО Профспілки: 
3.1. продовжити роботу щодо постійного та систематичного контролю з боку 

виборних профспілкових органів за додержанням законодавства про 
працю в установах і закладах освіти, реалізації трудових та соціально-
економічних прав; 

3.2. оперативно реагувати на всі випадки  порушення чинного законодавства 
про профспілки та законодавства про працю; 

3.3. проводити системну роботу по збереженню галузевого принципу та 
структури Профспілки; 

3.4. надавати методичну допомогу первинним профспілковим організаціям в 
удосконаленні змісту колективних договорів, посилити та продовжити 
роботу з проведення попередньої експертизи проектів колективних 
договорів щодо їх відповідності нормам законодавства, положенням 
Галузевої та регіональних угод; 



4.Головам Бердянської та Веселівської  РО Профспілки: 
4.1.забезпечити      контроль    за виконанням  в закладах освіти  вимог 
чинного     законодавства,     Галузевої   угоди,  постанов   пленумів,     
президії    ЦК Профспілки в частині дотримання трудових, соціально-
економічних прав та  інтересів працівників; 
4.2. здійснювати     постійний    громадський     контроль  з питань 
забезпечення  необхідних обсягів фінансування установ і закладів освіти 
з місцевого бюджету, за дотриманням законодавства про оплату праці, 
включаючи виплату індексації, виділення коштів на оплату відряджень, 
оперативно реагувати на безпідставне скасування або зменшення 
педагогічним працівникам окремих видів доплат і надбавок; 
4.3. Шевченко С.В. – голові Бердянської РО Профспілки посилити  в 
Берестівській ОТГ роботу  з питання мотивації членства у Профспілці 

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

 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                           Н.І.Гринь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


