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ОРГАНІЗАЦІЙНА ВНУТРІСПІЛКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Профспілка працівників освіти і науки України – найбільша освітянська 
Профспілка в Україні і Європі. Вона об’єднує 26 300 ППО і профгруп. Її 
членами є 1 670 000 працівників галузі. 

Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки 
України (далі – ЗОО ППОНУ) – одна з найбільших організацій у 
Всеукраїнській галузевій Профспілці та найчисельніша у складі Запорізької 
обласної ради профспілок. Там, де є заклад освіти, там є наша первинна 
профспілкова організація чи профгрупа. 

Профспілка працівників освіти і науки України, Запорізька обласна 
організація є репрезентативними громадськими організаціями. 

Організації діють на підставі Статуту Профспілки, Галузевої угоди між 
Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки на 2016-2020 роки, 
Угоди між Департаментом освіти і науки Запорізької ОДА і ЗОО ППОНУ на 
2017-2020 роки. 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 

І НАУКИ УКРАЇНИ 
(станом на 01.01.2018 р.) 

20          районних організацій (райони області) 

4             міські організації 
              (м. Бердянськ, м. Енергодар, м. Мелітополь, м. Токмак) 
7            районних організацій м. Запоріжжя 

9            ППО ВНЗ І-ІV р.а., із них 2 студентські (ЗНТУ, ЗДІА) 

988        первинних організацій та профспілкових груп 

71001    членів Профспілки 

Із них: 
- працюючих    44847 чол.   (63%) 
- студентів     20777 чол.   (29%) 
- непрацюючих пенсіонерів  5377 чол.   (8%) 
- жінок     50781 чол.   (71%) 
- молоді до 35 років   31956 чол.    (45%) 
 

 
НАЙБІЛЬШІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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- Мелітопольська міська організація   3300 членів Профспілки 
- Вознесенівська районна     3690 член Профспілки  
  організація м. Запоріжжя 
- Василівська районна      2463 членів Профспілки 
  організація Профспілки 
- ППО працівників ЗНТУ     1384 членів Профспілки 
- ППО студентів, аспірантів,     11007 членів Профспілки 
  докторантів ЗНТУ         
  

Голова обласної організації Профспілки Гринь Н.І. є членом Ради ФПУ, 
президії Запорізької обласної ради профспілок, ЦК галузевої Профспілки, Ради 
ректорів ВНЗ ІІІ-ІV р. а., колегії Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА. 
 Керівним органом обласної організації згідно Статуту галузевої 
Профспілки є обласний комітет. До його складу входять 61 чоловік, які 
представляють інтереси районних, міських організацій Профспілки, первинних 
профспілкових організацій закладів, установ освіти, ВНЗ. В червні та грудні 
щорічно проводяться засідання пленумів обласного комітету.  
 В 2017 році проведено 2 засідання пленумів обласного комітету 
Профспілки, на яких розглянуто ряд важливих питань: 
- Стан виконання обласної галузевої угоди між Департаментом освіти і науки 
Запорізької ОДА та комітетом ЗОО ППОНУ (двічі); 
- Про стан колективно-договірного процесу та виконання взятих соціальними 
партнерами зобов’язань в закладах та установах освіти Вільнянського і 
Заводського районів; 
- Про підсумки Року первинної профспілкової організації в Запорізькій 
обласній організації Профспілки.  
 На період між засіданнями пленумів працював робочий виборний орган – 
президія обласного комітету. До неї входять 15 чоловік: 
- 2 штатні працівники обласного комітету за посадами: голова ЗОО ППОНУ 
Гринь Н.І. та її заступник Юдін Ю.І.; 
- голови 4 районних організацій Профспілки; 
- голови 2 міських організацій Профспілки; 
- голови  2   районних   організацій     Профспілки    м.    Запоріжжя        
(Комунарської та Шевченківської РОП);  
- голови 3 ППО ВНЗ;  
- голова найбільшої студентської профспілкової організації - ЗНТУ; 
- аспірант – член ПК ППО (об’єднаної) ЗНУ. 
 Протягом року проведено 12 засідань президії обласного комітету 
Профспілки. 

У рамках Року первинної профспілкової організації, оголошеного 
Федерацією профспілок України в 2017 році, в Запорізькій обласній організації 
галузевої Профспілки, районних, міських організаціях, первинках ВНЗ і 
закладів освіти відбувалися заходи, спрямовані на підвищення ролі первинки, 
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розвитку демократії, підвищення ефективності профспілкової діяльності з 
різних напрямів статутної роботи. 

На розширеному засіданні президії комітету Запорізької обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України 28 лютого 2017 року 
було прийняте колегіальне рішення про проведення протягом березня – квітня 
обласної профспілкової акції «Ти потрібен Профспілці, Профспілка потрібна 
тобі!». 

Метою акції було визначено посилення мотиваційних факторів 
профспілкового членства, інформування членів Профспілки про діяльність 
ФПУ, ЦК, обласної, районних, міських організацій Профспілки. 

Основною формою заходів під час акції стали профспілкові збори. З 
метою їх змістовного інформаційного насичення обкомом Профспілки було 
укладено і розміщено на сайті обласної організації Профспілки тематичний 
інформаційно-методичний збірник №62 «Підсумки діяльності Профспілки 
працівників освіти і науки України та Запорізької обласної організації в 2016 
році». На допомогу головам ППО обкомом розроблено і надіслано в районні, 
міські організації Профспілки, профкоми ВНЗ рекомендації щодо змісту 
постанов, рішень зборів. 

У період акції проведено майже 1500 зборів первинних організацій, 
засідань профспілкових груп в закладах, установах освіти, ВНЗ. У роботі 
профспілкових зборів взяли участь 45 тисяч членів Профспілки (працівники, 
студенти, непрацюючі пенсіонери). 

Збори були націлені на відверту розмову про роль профспілок в 
сучасному українському суспільстві, досягнення і проблеми галузевої 
Профспілки, подальшу її трансформацію і наближення до потреб кожного 
освітянина – члена Профспілки. Разом із позитивом члени Профспілки 
висловлювали свої зауваження, пропозиції, вказували на недоліки в роботі. 

У рамках акції в профспілкових зборах активну участь взяли голова 
обкому Профспілки Н.І Гринь, заступник голови Ю.І. Юдін. Вони виступили на 
29 профспілкових зібраннях, а також взяли участь в нагородженні переможців 
обласного етапу конкурсу «Учитель року». Також відбулися зустрічі з 
керівниками та головами ППО закладів освіти новоствореної Комишуваської 
ОТГ в Оріхівському районі, Біленьківської ОТГ в Запорізькому районі, 
урочистостях з нагоди 30-річчя заснування Запорізької міської організації 
ветеранів, 25-річчя багатопрофільного ліцею «Перспектива», Запорізького 
січового колегіуму, провели день обкому та зустрічі з профспілковим активом у 
Запорізькому, Токмацькому районах, місті Токмаку, ППО Запорізького 
національного технічного університету. 6-7 квітня на базі ППО 
Мелітопольського ДПУ ім. Б. Хмельницького проведено обласний семінар 
студентського профактиву. 

Юрисконсульт обкому Л.Г. Петрашина разом з головами районних 
організацій Профспілки м. Запоріжжя 22 березня взяли участь у засіданні 
комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму Запорізької 
міської ради і переконавши її депутатів, сприяли прийняттю рішення черговою 
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сесією міської ради про перенесення на більш ранній термін (з 1 квітня) 
підвищення заробітної плати працівникам дошкільних та позашкільних 
закладів міста. 

Це був наймасштабніший захід в обласній організації Профспілки за 
останні роки. Він показав високий ступінь довіри працівників до галузевої 
Профспілки, відобразив її реальний сьогоднішній стан, проблеми і накреслив 
перспективи подальшої роботи щодо удосконалення усіх напрямів статутної 
діяльності. 

Всі ці заходи – і обласна профспілкова акція, і дні обкому в районних та 
міських організаціях Профспілки – широко висвітлювалися на сайті Запорізької 
обласної організації Профспілки. Загалом за тематикою Року ППО на сайті 
було розміщено 35 статей. Найактивнішими у цій роботі були прес-служби 
обласної організації Профспілки, Василівської, Мелітопольської, Пологівської 
районних організацій Профспілки, Мелітопольської міської організації 
Профспілки, профком Бердянського державного педагогічного університету. 

14 найбільш значимих із цих статей були надіслані і розміщені на сайті 
ЦК Профспілки. Стаття про підсумки обласної профспілкової акції розміщена 
на сайті ФПУ. 

У Василівській районній організації Профспілки до Року первинки було 
проведено творчі профспілкові конкурси на кращі твори, есе на тему 
«Профспілка у моєму житті». Кращі з них розміщені на сайті обласної 
організації Профспілки. Переможці нагороджені грамотами комітету 
Запорізької обласної організації Профспілки. 

Ряд тематичних заходів пройшли в Мелітопольських районній і міській 
організаціях Профспілки, Пологівській та інших районних і міських 
організаціях, профкомах ВНЗ. 

Кам’янська ЗОШ I-III ст. Василівської районної ради взяла участь у 
обласному міжгалузевому конкурсі на кращу первинку, який проводила 
Запорізька облпрофрада і була нагороджена Почесною грамотою ФПУ. 
Запорізька спеціальна ЗОШ – інтернат №1 посіла I місце в номінації 
«Колективи до 200 працівників» в обласному міжгалузевому конкурсі на 
кращий колективний договір. Колектив нагороджено Почесною грамотою 
Запорізької ОДА, обласної ради та обласної ради профспілок. 

У Рік первинної профспілкової організації було активізовано 
нагородження профактиву і, перш за все, голів ППО. Голова первинки 
Мелітопольської гімназії №19 Галина Василівна Плаксіна нагороджена 
нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака», 2 голови ППО – Почесними 
грамотами ФПУ; Почесними грамотами ЦК Профспілки – 17 осіб; Почесними 
грамотами Запорізької облпрофради – 13 осіб; Почесними грамотами комітету 
ЗОО ППОНУ – 147 осіб. 

Підсумки Року первинки підбито на VI пленумі комітету обласної 
організації Профспілки 12 грудня 2017 року, але робота з ними залишається 
головним пріоритетом і надалі. Адже сильна первинка – це сильна Профспілка. 
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 Традицією обласного комітету Профспілки стали Дні обкому - виїзні 
зустрічі голови та працівників виконавчого апарату обкому з профспілковим 
активом районних, міських організацій, ППО ВНЗ, участь у серпневих 
обласній, міській в м. Запоріжжі, по можливості в районних та міських 
підсумкових колегіях відділів, управлінь освіти, виїзні консультації. 

У ході Року первинної профспілкової організації виконавчим апаратом 
комітету Запорізької обласної організації Профспілки проведено дні обласного 
комітету в Бердянській, Вільнянській, Новомиколаївській, Оріхівській, 
Токмацькій районних організаціях Профспілки, Бердянській, Токмацькій 
міських організаціях Профспілки, Вознесенівській районній організації 
Профспілки м. Запоріжжя. 

Участь в них взяли 257 голів первинок. У Новомиколаївському районі до 
заходу приєдналися соціальні партнери – керівники закладів освіти, керівники 
відділів і управлінь освіти. Заходи були інформаційно-методичними, 
консультативними, відбувалися на високому організаційному рівні. 
 При обласному комітеті працюють 7 постійних комісій: 
- з питань статутної внутріспілкової діяльності (голова Бабаченко О.Г.), 
- з колективно – договірного регулювання трудових, соціально – економічних 
відносин (голова Гринь Н.І.), 
- з охорони праці, створення безпечних та здорових умов праці (голова Хижняк 
М.М.), 
- з питань медичного забезпечення та оздоровлення (голова Лола В.Г.), 
- з питань культурно, спортивно – масової роботи (голова Остапенко Р.М.), 
- прес – служби та інформації (голова Маненко Т.В.), 
- з питань роботи зі студентами та молоддю (голова Юдін Ю.І.). 

У складі 5 осіб в обласній організації Профспілки працює ревізійна 
комісія (голова Гришко О.І.). 

Комісії працюють згідно затверджених положень про них та щорічних 
планів роботи. Вони приймають активну участь у вивченні та аналізі 
профільних питань, підготовці матеріалів на президії та пленуми обкому. 

З метою внутріспілкового контролю за статутною діяльністю та вивчення 
стану внутріспілкової організаційної роботи, ведення документації штатними 
працівниками виконавчого апарату обкому та постійною профільною комісією 
обкому ці питання були вивчені в Бердянській міській організації Профспілки. 
  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ 
ЗАХИСТ  

  
Маючи в своєму арсеналі певні здобутки, Профспілка й надалі вважає, що 

переговорний процес є найбільш перспективним і конструктивним видом 
соціального партнерства.  

В 2017 році в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий 
колективний договір І місце серед трудових колективів до 200 працюючих 
посіла ППО Запорізької ЗОШ-інтернату №1 (голова ППО Кочура Т.Л.). 
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Увесь 2017 рік Профспілка брала активну участь у законотворчому 
процесі при розгляді та погодженні нормативно-правових актів, які зачіпають 
права та інтереси працівників галузі. Значна частина наших пропозицій 
врахована під час їх схвалення та затвердження. 

Заблоковано низку законопроектів, якими передбачалося звуження та 
погіршення трудових прав працівників освіти, студентів. 

Профспілкою зроблено акцент на збереженні робочих місць для педагогів 
при оптимізації мережі закладів освіти та створенні опорних шкіл, реорганізації 
під час утворення громад. 

За наполяганням і зверненнями Профспілки збільшено обсяги 
фінансування освіти. Місцевим бюджетам виділено додаткові кошти за рахунок 
резерву освітньої субвенції на обов’язкові виплати із заробітної плати, 
погашення її заборгованості, придбання шкільних автобусів, оснащення 
загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, поповнення 
матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів. 

З урахуванням звернень галузевої Профспілки, видатки освітньої 
субвенції на 2018 рік розраховані у обсязі 61,3 млрд. гривень; 1,15 млрд. 
гривень закладено у бюджет 2018 року на продовження програм з покращення 
освітньої інфраструктури (закупівля автобусів для опорних шкіл, обладнання 
природничо-математичних кабінетів, розвиток інклюзивної освіти). На 
реалізацію програми “Нова українська школа” виділено: 
- 1,9 млрд. грн. на забезпечення початкової школи навчальними засобами і 
меблями; 
- 164 млн. грн. на придбання техніки; 
- 386,5 млн. грн. на підвищення кваліфікації вчителів; 
- 48,4 млн. грн. на придбання навчально-методичної літератури для вчителів.  

У 2017 році мінімальна заробітна плата збільшилася з 1600 до 3200 
гривень. 

Активна діяльність Профспілки спряла прийняттю Урядом рішення про 
підвищення з 1 січня 2017 року розмірів ставок заробітної плати та посадових 
окладів педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 
дитячих будинків, шкільних відділень навчально-виховних комплексів, 
професійно-технічних навчальних закладів, які забезпечують надання загальної 
середньої освіти, на 2 тарифні розряди. 

Своїми наполегливими діями (переговори, письмові звернення, участь у 
акціях протесту) в 2017 році Профспілка працівників освіти і науки України 
добилась значного підвищення заробітної плати для працівників галузі. 
Заробітна плата педагогічних працівників закладів і установ освіти, які 
фінансуються за рахунок освітньої субвенції, з 1 січня 2017 року зросла майже 
на 40%. 

За постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016р. № 974 
«Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 
30 серпня 2002р. № 1298», якою передбачено підвищення на 2 тарифні розряди 
посадових окладів та ставок заробітної плати, підвищення посадових окладів 
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педпрацівників інших закладів, які фінансуються за рахунок державного та 
місцевих бюджетів, здійснено з 1 вересня 2017 року. 

За рахунок місцевих бюджетів та завдяки активній роботі Профспілки з 
соціальними партнерами термін підвищення зарплати цим категоріям 
працівників наближено і розпочато виплати з 1 січня 2017 року в 
Новомиколаївському, Розівському районах, м. Бердянську, м. Енергодарі 
педагогічному коледжі, з 1 квітня у м. Запоріжжі, Чернігівському районі, з 1 
травня у м. Мелітополі, Гірсівській і Ботієвській громадах Приазовського 
району. 

Це є значною перемогою профспілок і одним з найбільших досягнень за 
роки незалежної України. 

Активною була участь Профспілки у законотворчому процесі й при 
розгляді та погодженні нормативно-правових актів, які зачіпають права та 
інтереси осіб, які навчаються – студентства України. 

Завдяки проведенню широкої кампанії проти скасування академічних 
стипендій вдалося відстояти позицію щодо збереження права студентів на її 
отримання і навіть підвищення. 

Сьогодні, коли набирає обертів процес створення територіальних громад, 
галузева Профспілка займає принципову позицію щодо недопущення грубих 
порушень трудового законодавства, втручання в діяльність галузевої 
Профспілки. З цією метою ведеться масштабна рз’яснювальна робота на рівні 
адміністрацій громад, закладів освіти, профспілкового активу, працівників – 
членів Профспілки. На сайті ЗОО ППОНУ в розділі “Організаційна робота – 
Методичні рекомендації” розміщено тематичний інформаційно-методичний 
збірник №61 “Децентралізація: освіта у громадах. Дії профспілок”, який 
неодноразово доповнювався. 

На запит ради Оріхівської РО Профспілки в 2017 році заступник голови 
та юрисконсульт обкому приймали участь в роботі колегії відділу освіти, 
навчанні голів первинок з питання функціонування профспілкових організацій 
в процесі утворення територіальних громад. В рамках обласної профспілкової 
акції проведено зустріч голови та працівників виконавчого апарату обласного 
комітету з керівництвом, директорами та головами ППО закладів освіти 
новоутвореної Комишуваської громади. 

Представниками обкому та Запорізької РО Профспілки проводилась 
значна робота з керівництвом, керівниками та профактивом закладів освіти 
новоутворених громад в Запорізькому районі. 

В ході проведення дня обкому в Бердянській РО Профспілки проведено 
зустріч з головою та педагогічним колективом школи Осипенківської громади. 

Юрисконсультом обкому Профспілки Петрашиною Л.Г. в 2017 році 
надано 2 360 усних консультацій членам Профспілки з правових питань, 214 
письмових відповідей на запити. Профспілковим організаціям надано 260 усних 
та 43 письмових консультацій. Протягом року здійснювалася 
правороз’яснювальна робота. До неї було залучено 279 осіб під час участі в 
семінарах-навчаннях. 
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Достатньо ефективним способом надання правової допомоги членам 
Профспілки є розміщення тематичної інформації на офіційному інтернет-
ресурсі ЗОО ППОНУ. Це стосується тематичних розділів нашого сайту 
“Правовий захист”, “Соціальний захист”, “Питання-відповіді”. 

В розділі “Новини” протягом року розміщено 29 статей, які висвітлюють 
питання соціально-економічного та правового захисту членів Профспілки. 

Виплата заробітної плати, надбавок, різних видів доплат є постійним 
об’єктом контролю усіх профспілкових органів, особливо наприкінці 
фінансового року. Щорічно проводиться поквартальний моніторинг виплат.  

Його результати аналізуються на пленумах комітету ЗОО ППОНУ, є 
об’єктом обговорення з соціальними партнерами. Листи – звернення до органів 
влади допомагають вирішувати питання додаткового фінансування фонду 
оплати праці, запобігання заборгованості, попередження примусових відпусток 
за власний рахунок. 

Стан соціально – економічного захисту працівників і студентів, 
дотримання чинного трудового законодавства, оплати праці протягом цього 
періоду вивчався штатними працівниками комітету ЗОО ППОНУ та 
відповідною постійною комісією обкому в закладах освіти Вільнянського, 
Веселівського, Бердянського, Запорізького районів, Заводському районі м. 
Запоріжжя. 
 За результатами цих перевірок було усунуто значну кількість  порушень 
трудового законодавства, оплати праці, оплати тимчасової непрацездатності, 
надання та оплати різних видів відпусток, інше. 

 
ОХОРОНА ПРАЦІ 

 
 В квітні до Всесвітнього Дня охорони праці в первинках, міських, 
районних організаціях Профспілки проведено дні та тижні охорони праці. Ці 
заходи стали традиційними. 
 Обласний комітет є ініціатором і організатором проведення обласного 
етапу Всеукраїнського огляду – конкурсу охорони праці. В 2017 році участь в 
ньому приймали 8 закладів освіти. 

 Переможцями   обласного  етапу  Всеукраїнського громадського огляду-
конкурсу з охорони праці визнано та нагороджено Почесною грамотою 
комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України:  
I місце – гімназія №3 “Сузір’я” Бердяської міської ради Запорізької області 
(директор Кривунь О.В., голова  ППО Сидоренко Л.В.)                                  
II місце – ДНЗ  №46 “Віночок” (ясла – садочок) комбінованого типу 
Мелітопольської міської ради Запорізької області  (завідувач Катане Н.А., 
голова ППО Марінова І.А.) 
III місце – ЗЗОШ I-III ступенів №23 Запорізької міської ради Комунарського 
району (директор Озеров О.Д., голова ППО Чумак Г.І.)  
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- ДНЗ   (ясла – садок)  “Горобинка”  №14  м.Енергодара  (в.о. завідувача 
Афанасенко Т.Г., голова ППО Терентьєва О.А.) 

 Нагороджені Почесною грамотою комітету Запорізької обласної 
організації Профспілки за активну участь в обласному етапі конкурсу: 
- педагогічний колектив (завідувач Шило Н.В.), первинна профспілкова 
організація (голова ППО Кацюба Ю.В.) ДНЗ №14 Запорізької міської ради 
(Шевчеківський район); 
- педагогічний колектив (директор Панченко Г.В.), первинна профспілкова 
організація (голова ППО Абрамович Г.В.) комунального закладу “Кам’янська 
спеціальна загальноосвітня школа – інтернат” Запорізької обласної ради 
(Василівський район); 
- педагогічний колектив (завідувач Якимчук К.В.), первинна профспілкова 
організація (голова ППО Мамонтова К.М.) ДНЗ №210 Запорізької міської ради 
(Шевченківський район);  
- педагогічний колектив (директор Івашина Г.М.), первинна профспілкова 
організація (голова ППО Веремій Т.А.) Богданівської ЗОШ I-III ступенів 
Чернігівської районної ради Запорізької області; 
 Організації-переможці та учасники конкурсу отримали профспілкові 
виплати у розмірі 300-1200 гривень. 
 Переможець обласного етапу Бердянська гімназія №3 “Сузір’я” стала 
переможцем Всеукраїнського конкурсу і нагороджена спільним дипломом 
МОН України, ЦК Профспілки та грошовою премією. 

З метою контролю та аналізу стану роботи з охорони праці, дотримання  
норм чинного законодавства, діяльності профспілкових виборних органів в 
цьому напрямку головним спеціалістом обкому та членами відповідної 
постійної комісії це питання вивчалось в закладах та установах освіти 
Гуляйпільського району, Запорізького національного університету. 
 Головний спеціаліст обкому приймав участь у розслідуванні смертельних 
випадків з працівниками, роботі атестаційних комісій з безпеки 
життєдіяльності. 
 На засіданнях президії та пленумах обкому Профспілки щорічно 
розглядаються питання стану виконання законодавства про охорону праці в 
закладах освіти області, результати обласного етапу Всеукраїнського 
громадського конкурсу з охорони праці, підводяться підсумки проведення Дня 
(тижня) охорони праці, виконання договірних зобов’язань за розділом 
“Охорона праці” обласної угоди. 
 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

 Співпраця ЗОО ППОНУ, її організаційних ланок, виборних 
профспілкових органів усіх рівнів з соціальними партнерами (органами 
державної, виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатами усіх 
рівнів, адміністраціями ОТГ, відділами та управліннями освіти, 
адміністраціями закладів освіти) базується на взаємоповазі та порозумінні, 
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законодавчій базі про профспілки, колективно-договірне регулювання 
соціально- економічних, трудових відносин, соціальний діалог. 
 Засади партнерських відносин, питання спільної діяльності по 
забезпеченню стабільної роботи закладів і установ освіти, зайнятості, режиму 
роботи, оплати праці працівників галузі , регулювання трудових відносин, 
охорони праці та медичного обслуговування, відповідальності сторін за їх 
виконання регулюються Галузевою та обласною угодами. Ними охоплено 100% 
працюючих. 
 На засіданнях пленумів обласного комітету Профспілки щопівріччя 
розглядаються питання стану виконання обласної угоди. 
 Завчасно, до проведення пленумів обкомом Профспілки, відповідною 
постійною комісією проводиться громадський моніторинг стану виконання 
положень обласної галузевої угоди в районах, містах області, ППО ВНЗ. 
Узагальнена аналітична довідка вноситься на розгляд пленуму обкому 
Профспілки. 
 На жаль, фінансово-економічна та політична кризи останнім часом 
нівелювали деякі позиції спільних зобов’язань, які вже давно стали 
традиційними і сталими. Це стосується навантаження педпрацівників, 
своєчасної виплати заробітної плати та оплати відпусток, преміювання, оплати 
роботи в нічний час, за заміщення тимчасово відсутніх працівників, оплати 
відряджень на курсову перепідготовку, виплати 20% надбавки, щорічної 
винагороди. 
 Позиції обласної організації Профспілки з питань соціально-економічного 
становища в галузі знаходять розуміння серед керівництва 
облдержадміністрації, м. Запоріжжя, міст і районів області, але резервів у цій 
роботі з обох сторін соціального партнерства залишається ще багато. 
 Значна кількість начальників управлінь і відділів освіти, директорів 
закладів освіти, позашкільних закладів, завідуючих ДНЗ нагороджені 
грамотами обкому, ЦК Профспілки та Запорізької облпрофради за розвиток 
партнерських відносин. 
 Стан колективно-договірних відносин, соціального партнерства 
штатними працівниками та відповідною постійною комісією обкому 
Профспілки було вивчено в галузі освіти Бердянського, Вільнянського, 
Веселівського районів, Заводського району м. Запоріжжя. 
 За рішенням президії обкому Профспілки в 2017 році узагальнено і 
розміщено на сайті ЗОО ППОНУ досвід колективно-договірного регулювання 
трудових, соціально-економічних відносин, соціального партнерства в 
Комунальному закладі “Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат №1” Запорізької 
обласної ради. 

Коло соціальних партнерів районних і міських організацій Профспілки 
значно розширюється в процесі утворення територіальних громад. При цьому 
виникають як позитивні, так і негативні тенденції розвитку взаємовідносин. 
Працівниками обкому Профспілки, головами районних, міських організацій 
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проводиться постійний моніторинг та аналіз розвитку цих взаємовідносин, 
реагування на його результати. 
  

ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА. НАВЧАННЯ 
ПРОФАКТИВУ 

 
 Сьогодні в обласній організації Профспілки комп’ютерами, інтернетом, 
електронною поштою, мобільним корпоративним зв'язко’м забезпечені усі 
районні, міські організації Профспілки, ППО ВНЗ. 
 Це дає можливість для створення єдиної профспілкової обласної мережі 
та її вхід у Всеукраїнську профспілкову мережу. 
 3 грудня 2007 року обкомом Профспілки розпочато випуск інформаційно-
методичного збірника. На сьогоднішній день вже видано 65 номерів. За 
допомогою сайту ЗОО ППОНУ тепер з ним оперативно може знайомитись весь 
профспілковий загал. 
 У вересні 2014 року в мережі інтернет розпочав свою роботу офіційний  
сайт ЗОО ППОНУ за адресою pon.zp.ua, що дозволяє членам Профспілки 
вільно й оперативно знайомитись з новинами в житті обласної, районних, 
міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ, статутними, нормативними, 
інструктивними документами, вільно заходити на партнерські сайти ЦК 
ППОНУ, ФПУ, Міністерства освіти і науки. Значну допомогу профспілковому 
активу надають методичні матеріали, розміщені в розділі “Організаційна 
робота”. Члени Профспілки знайдуть на сайті довідкову інформацію, юридичні 
консультації, відповіді на злободенні питання, можуть поставити свої 
запитання і отримати на них оперативну кваліфіковану відповідь. 
 В 2017 році штатними працівниками обкому розроблено і розміщено на 
сайті ряд нових методичок і брошур на допомогу профспілковому активу. 
 Вони вже розміщені на сайті і є доступними для всіх членів Профспілки. 
 З метою формування позитивного іміджу обласної організації галузевої 
Профспілки, корпоративних ознак обкомом Профспілки випускаються вітальні 
листівки (формат А-4) до свят, які надсилаються в кожну ППО і профгрупу, 
корпоративні календарі. 
 За 2017 рік на сайті ЗОО ППОНУ розміщено 99 статей прес-служби 
обласної організації Профспілки, кореспондентів районних, міських, первинних 
профспілкових організацій; 13 фоторепортажів у фотогалереї. 
 Нагальною проблемою обкому Профспілки та організаційних ланок 
обласної організації залишається висвітлення питань та проблем 
профспілкового життя в засобах масової інформації. 

Позитивний значний досвід в цьому напрямку діяльності напрацьовано у 
Більмацькому, Василівському, Гуляйпільському, Мелітопольському, 
Пологівському, Запорізькому районах, м. Бердянськ. 

За цей період на сайті ЦК Профспілки у розділі “Новини з регіонів” 
розміщено 18 статтей обласної організації Профспілки, 1 стаття на сайті ФПУ. 
Вони є різноплановими, висвітлюють різні напрямки статутної діяльності і 
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загалом створюють цілісну картину діяльності обласної організації у 
користувачів сайту. 
  Навчання профспілкових кадрів та активу в ЗОО ППОНУ, її структурних 
підрозділах проводилось у відповідності до рішень VІІІ з’їзду галузевої 
Профспілки, пленумів ЦК та обкому Профспілки. 
 Нагальні потреби в практичній діяльності профспілкових організацій та їх 
виборних органів визначили і тематику профспілкового навчання та 
інформування. Пріоритетними були питання соціально-економічного захисту 
членів Профспілки, колективно-договірного регулювання відносин між 
соціальними партнерами, охорони праці, інформаційно – методичного 
забезпечення статутної діяльності. 
 Навчання профспілкових кадрів та активу обласної організації 
Профспілки проводилось у відповідності з річним планом роботи обкому 
Профспілки та інструктивно – нормативних вимог до нього. 
 Представники студентських профспілкових організацій та студентських 
секторів ПК ППО щорічно приймають участь в семінарах АПОСу (Асоціації 
правозахисних організаторів студентів. 
 Дводенний семінар студентського профспілкового активу вищих 
навчальних закладів, первинки яких входять до складу Запорізької обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України, цьогоріч пройшов у 
Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдагна 
Хмельницького. Це перший виїзний семінар, так як до нього ці заходи 
проходили в Запоріжжі. 
 У навчанні взяли участь представники 5 ВНЗ: Запорізького національного 
університету, Запорізького національного технічного університету, Запорізької 
державної інженерної академії, Бердянського і Мелітопольського державних 
педагогічних університетів – всього 35 чоловік. 
 Захід пройшов у рамках обласної профспілкової акції “Ти потрібен 
Профспілці, Профспілка потрібна тобі”, присвяченої Року первинної 
профспілкової організації. 
 Виїзний семінар для бухгалтерів РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ в жовтні 
2017 року проведено спільно з Хмельницькою ОО ППОНУ.  
 Наймасовішою формою навчання на обласному рівні залишаються виїзні 
семінари курсів Запорізької облпрофради. Ними охоплюється до 80% 
профспілкового активу галузі, але з боку РО, МО Профспілки до них є ряд 
зауважень. 
 За сприяння профкурсів в останні роки обласна організація активізувала 
навчання профактиву з питань охорони праці. В 2016/2017 н.р. таке навчання на 
замовлення РО, МО Профспілки пройшли 76 профспілкових представників 
(голови РО, МО, ППО закладів освіти, голови комісій з ОП, громадські 
інспектори). 

Життєво необхідним для подальшого розвитку та оновлення профспілок є 
створення сучасної системи формування та розвитку кадрового потенціалу. 
Вона має передбачати організацію та підвищення кваліфікації профспілкових 
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лідерів усіх рівнів та розвиток системи цільової підготовки саме в професійних 
навчальних закладах. Про це говориться в резолюції національної конференції в 
рамках реалізації дансько-українського проекту між ФПУ і 3F “Посилення 
внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та 
демократизації в Україні”. Від Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України участь у проекті за поданням президії 
обласного комітету та рішенням президії Запорізької обласної ради профспілок 
приймає Марія Черняєва – член ПК об’єднаної ППО ЗНУ, президії комітету 
ЗОО ППОНУ, Запорізької обласної ради профспілок. Вона приймає активну 
участь у семінарах та тренінгах молодіжної групи проекту. Сьогодні вона вже є 
практикуючим профспілковим тренером і провела навчання для студентського 
профактиву, голів ППО, профспілкового активу нашої та навіть інших областей 
України. 
 Семінар для голів районних, міських організацій Профспілки пройшов у 
вересні спільно з Закарпатською ОО ППОНУ. Навчаючись і подорожуючи 
Закарпаттям, профспілкові лідери познайомились з його санаторно-
лікувальною базою, досвідом оздоровлення спілчан закарпатськими колегами. 
На семінарі розглянуто питання інформаційної політики, трудових відносин, 
фінансово-господарської діяльності, охорони праці. 
 З метою підвищення професійних якостей профспілкового активу 
проведено такі заходи: 
- юридичні семінари-консультації для керівників закладів освіти і профактиву 
Гуляйпільського, Запорізького районів, Вознесенівського району м. Запоріжжя; 
- надання цільової інформаційно-методичної допомоги з питань статутної 
діяльності Бердянській, Більмацькій, Михайлівській, Оріхівській, Приазовській, 
Токмацькій РО Профспілки, Вознесенівській РО Профспілки м. Запоріжжя; 
- випуск інформаційно-методичного збірника обкому (5 номерів); 
- розміщення на сайті інформаційно-методичних матеріалів у розділах 
“Організаційна робота”, “Правовий захист”, “Соціальний захист”, “Питання-
відповіді”. 
 Якість, змістовність, повнота, оперативність інформування, надання 
методичної допомоги значно виросли у зв’язку із системною роботою власного 
сайту ЗОО ППОНУ. 
 Тепер, що досить актуально в процесі організації і проведення 
профспілкового навчання, в електронному вигляді є доступними методичний 
дайджест “Навчання членів Профспілки та профспілкового активу”, 
рекомендації “Профспілковий досвід і система його узагальнення” та інші. 
 Питання профспілкового навчання висвітлені в 15 статтях на сайті ЗОО 
ППОНУ. 
 В територіальних осередках обласної організації та ППО ВНЗ протягом 
2016/2017 н.р. проведено 104 навчальних заходів, в яких взяли участь 3154 
учасника. 
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 З профспілкового бюджету обласної організації на навчання працівників 
та активу виділено 5% коштів; в районних, міських організаціях, ППО ВНЗ від 
3 до 6%. 
 В цьому навчальному році значно активізувалась інформаційна 
діяльність, навчання профактиву в ППО, РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 
області. Це зумовлено такими факторами як системна роботи сайту ЗОО 
ППОНУ, інших власних сайтів та блогів РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 
(Мелітопольська РОП, Мелітопольська МОП, ППО ЗНУ, МДПУ, студентів 
ЗНТУ). 
 Головним завданням усіх ланок обласної організації Профспілки на новий 
2017-2018 н.р. є навчання та індивідуальна робота з новообраними головами 
первинок, профгрупоргами та профорганізаторами. На звітно-виборних зборах 
в ППО, конференціях в РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ обрано заступників 
голів, які разом з резервом профспілкових кадрів та активу потребують 
навчання та стажування. 
 Стан інформаційної діяльності та організації профспілкового навчання 
вивчався у Бердянській МО Профспілки. 

 
КУЛЬТУРНО-МАСОВА ТА СПОРТИВНО-

ТУРИСТИЧНА РОБОТА. 
ОЗДОРОВЛЕННЯ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ ТА ЇХ ДІТЕЙ 

 
 Останні роки цей напрямок діяльності розвивається в закладах освіти 
тільки завдяки Профспілці і за її кошти, т. я. фактично роботодавцями 
(органами управління освітою, ректорами ВНЗ) кошти, які передбачені ст. 44 
Закону України “Про професійні спілки…” у розмірі не менше 0,3% від ФОП 
на культурно – масову, фізкультурно – оздоровчу роботу, не виділялись і не 
перераховувались, що є порушенням законодавства. 
 Систематичні перерахування цих коштів проводились в м. Енергодарі, 
Запорізькому педколеджі, БДПУ частково у ЗДІА, МДПУ, закладам 
інтернатного типу Запорізької облради. 
 Ради Шевченківської, Дніпровської, Вознесенівської районних 
організацій Профспілки у м. Запоріжжі, ПК ППО Запорізького національного 
університету у співпраці із Запорізькою обласною філармонією провели для 
своїх спілчан ряд святкових концертів у концертному залі ім. М.І. Глінки. 
 Ряд цікавих заходів проведено радою Пологівської РО Профспілки – 
свято “Її величність - жінка”, “Вчительська весна”, марафон спортивних 
досягнень; радою Бердянської МО Профспілки – фестиваль талановитих 
педагогів міста, фестиваль “Вихователь року - 2017”; радами Енергодарської, 
Мелітопольської МО Профспілки, ПК ППО та творчими колективами БДПУ, 
МДПУ, ПК ППО студентів ЗНТУ, ПК ППО педагогічного та електротехнічного 
коледжів. 
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 Давньою доброю традицією працівників загальноосвітніх навчальних 
закладів Запорізької області став туристичний зліт - змагання з пішохідного 
туризму . 

XXX ювілейний зліт пройшов 21-23 вересня на базі профілакторію 
Запорізької державної інженерної академії “Студентська Січ”, який 
розташований на славетному козацькому острові Хортиця. 

Три десятиліття поспіль цей захід спільно організовують і проводять 
комітет Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України, департамент освіти і науки Запорізької ОДА, Запорізький обласний 
Центр туризму та краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді 
Запорізької обласної ради (ЗОЦТКСЕУМ). 

Участь у зльоті взяли 28 команд з районів і міст області, м.Запоріжжя. 7 з 
них це збірні команди ветеранів туризму з Більмацького, Веселівського, 
Гуляйпільського, Мелітопільського, Чернігівського районів, м.Енергодара, 
Комунарського району м.Запоріжжя. 

Команди змагались на дистанції “Смуга перешкод”, у спортивній 
програмі (“Лабіринт”, кип’ятіння води, в’язання вузлів), конкурсній програмі 
(візитка, фотоконкурс, туристський обід). 

На дистанції “Смуга перешкод” окрім традиційних переправ, руху по 
жердинах, “маятника”, їзди на велосипеді додалась ще й водна естафета на 
байдарках по Дніпру. 

У виснажливих змаганнях, веселих і змістовних конкурсах, піснях біля 
багаття, купанні в Дніпрі непомітно і швидкоплинно промайнули три дні. 
 

Переможцями XXX зльоту - змагання з пішохідного туризму стали збірні 
команди: 
на дистанції “Смуга перешкод”: 
    I місце Більмацький район 
    II місце Комунарський район м.Запоріжжя 
    III місце м.Енергодар 
у загальному заліку спортивної програми: 
    I місце Комунарський район м.Запоріжжя 
    II місце Гуляйпільський район 
    III місце м.Мелітополь, м.Енергодар 
у загальному заліку конкурсної програми: 
    I місце м.Енергодар 
    II місце м.Мелітополь, Мелітопольський район 

Серед туристичних команд ветеранів кращими були збірні м. Енергодара, 
Веселівського, Мелітопольського районів. 

За рішенням президії комітету ЗОО ППОНУ команди - переможці 
нагороджені спільними з обласним департаментом освіти Почесними 
грамотами; профспілковими кубками та преміями; переможці в окремих 
конкурсах - Почесними грамотами ЗОЦТКСЕУМ. 
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 У 2017 році багатьма РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ активізовано 
екскурсійно – туристичну роботу. 
 Одним з напрямів діяльності профспілкових організацій галузі, що 
випливають із комплексу статутних завдань, є організаційно-фінансове 
забезпечення оздоровлення членів Профспілки та їх дітей. 
 Реалізація прав дітей і підлітків на оздоровлення та якісний відпочинок,  
на практиці сприяє не тільки покращенню їх фізичного стану, є додатковим 
чинником в виховному процесі, але й стає невід’ємною частиною профілактики 
попередження бездоглядності та злочинності серед неповнолітніх. 
 Загальна кількість дітей членів Профспілки, охоплених оздоровчими 
заходами влітку 2017р. - 2049 чол.  в т.ч.:  
-958 дітей в дитячих закладах оздоровлення. 
-1091 дітей в пансіонатах, на базах відпочинку. 
 Відсоток оздоровлених дітей членів Профспілки від їх загальної кількості 
складає 16,9%. 
 Всього залучено коштів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей 
членів Профспілки  - 5265,9 тис. грн. в т.ч.: 
- з місцевих бюджетів      918,6 тис. грн. 
- з профспілкового бюджету     2632,5 
- від батьків       1633,5 
- від спонсорів та благодійних структур   81,3 
 Комітетом обласної організації Профспілки придбано путівок в дитячі 
заклади оздоровлення на 1698700 грн. 
 В дитячих закладах оздоровлення відпочили по путівкам, закупленим 
Запорізькою обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки           
673 дитини, що на 80 путівок більше ніж в 2016 році. За результатами 
Всеукраїнського конкурсу на краще оздоровлення дітей членів Профспілки 
наша обласна організація нагороджена Почесним знаком ЦК Профспілки 
“Батьківська турбота”. 
 Значну увагу Профспілкові організації приділили організації 
оздоровлення та відпочинку дітей соціально незахищених категорій. За 
результатами цієї роботи оздоровлено 186 дітей з багатодітних і 
малозабезпечених сімей. 
 Запорізькою РО Профспілки вирішено питання часткового фінансування 
за рахунок державного бюджету оздоровлення 23 дітей в ДЗОВ «Факел» м. 
Бердянськ, Василівською районною організацією –  13 дітей в ДЗОВ «Салют» 
м. Приморськ. 
 Значну роботу влітку 2017року проведено по оздоровленню та 
відпочинку студентів ППО МДПУ, ППО студентів ЗНТУ. Всього охоплено 
всіма формами оздоровлення і відпочинку  197  студентів. 
 Загальна кількість членів Профспілки, охоплених оздоровчими заходами 
влітку 2017 року, 4162 працівників галузі. 
 Найбільшу кількість членів Профспілки охопили оздоровленням та 
відпочинком організації: 
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ППО ЗНУ      487 чол. 
Вознесенівська РО    389 чол. 
Мелітопольська МО    354 чол. 
Дніпровська РО     273 чол. 
Василівська РО     195 чол. 
Шевченківська РО    180 чол. 
Хортицька РО     150 чол. 
Мелітопольська РО    133 чол. 
ППО ЗНТУ      130 чол. 
Енергодарська МО    112 чол. 
Бердянська МО      103 чол. 
Комунарська РО     96   чол. 
Оріхівська РО     83   чол. 
 Оздоровлювалися та відпочивали члени Профспілки в санаторіях, 
пансіонатах, базах відпочинку: 
- м. Бердянськ, гуртожиток БДПУ – 1476 чол.; 
- смт. Кирилівка – 2260 чол. 
- м. Приморськ – 212 чол. 
- Херсонська область – 97 чол. 
- м. Трускавець – 53 чол. 
 Стан реалізації положень Програми дій ЗОО ППОНУ на 2016-2020 роки 
щодо задоволення духовних потреб, соціально-культурних прав та інтересів 
осіб, які навчаються – членів Профспілки вивчався в ППО БДПУ, МДПУ, 
студентів ЗНТУ. 
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ПОЯСНЕННЯ СКОРОЧЕНЬ ПО ТЕКСТУ: 
 
ППО – первинна профспілкова організація 
ПК – профспілковий комітет 
ЗОО ППОНУ – Запорізька обласна організація Профспілки працівників     
освіти і науки України 
ЦК – Центральний комітет 
ФПУ – Федерація профспілок України 
ВНЗ – вищий навчальний заклад 
МОН – Міністерство освіти і науки України 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
ВР – Верховна Рада України 
РОП (МОП) – районна (міська) організація Профспілки 
ЗМІ – засоби масової інформації 
ОДА – обласна державна адміністрація 
ФОП – фонд оплати праці 
АПОС – Асоціація правозахисних організацій студентів 
ОТГ – об’єднана територіальна громада 
 
 
 
 
 
 


