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                                                             ПЛЕНУМ 
 

ПОСТАНОВА 
  

18.06.2018                            м. Запоріжжя                         №  Пл-VII-3 
 
 
Про стан соціального партнерства, дотримання трудових та соціально-
економічних прав працівників в закладах освіти ОТГ Пологівського, 
Токмацького районів 
 
 З метою вивчення питання про стан соціального партнерства, дотримання 
трудових та соціально-економічних прав працівників в закладах освіти ОТГ 
Пологівського, Токмацького районів в червні 2018 року питання вивчалось у 
Воскресенській та Остриківській об’єднаних територіальних громадах. 

За планом роботи передбачалось витвчення питання в Підгірнянській 
ОТГ, але так як заклади освіти цієї ОТГ залишились в управлінні районного 
відділу освіти, перевірку знято з порядку денного. 
 Заслухавши та обговоривши інформацію юрисконсульта    обласної 
організації Профспілки  Петрашиної Л.Г.,  пленум 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 
Пологівського та Токмацького районів, а саме в Вознесенській та Остриківській 
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 Пологівської та Токмацької  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. Різдвановій Я.М. – голові Токмацької РО Профспілки посилити  в 
Остриківській  ОТГ роботу з питання мотивації членства у Профспілці. 
 
5. Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної організації 
Профспілки Гринь Н.І. та комісії обласного комітету з питань статутної 
внутріспілкової діяльності (голова Бабаченко О.Г.). 

 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                           Н.І.Гринь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


