
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРЕЗИДІЯ 
ПОСТАНОВА 
     
 

05.10.2018                                    м. Запоріжжя             №П-34-1 

Про участь у заходах  
Всеукраїнської акції  
протесту профспілок 
 
 На виконання постанов президії ради ФПУ від 20.09.2018 №П-16-4 “Про 
солідарні протестні дії ФПУ та її організацій у зв’язку з наступом на права 
людини праці”, бюро президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки 
України від 19.09.2018 №Бр-316 “Про вимоги Профспілки працівників освіти і 
науки України”, президії Запорізької обласної ради Профспілок від 01.10.2018. 
№П-34-2 “Про участь у Всеукраїнській профспілковій акції протесту” та з 
метою захисту прав та інтересів членів Профспілки і їх сімей, недопущення 
погіршення існуючих гарантій, передбачених чинним законодавством, при 
прийнятті Держбюджету на 2019 рік, президія комітету Запорізької обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Підтримати рішення про проведення Всеукраїнської акції протесту в два 
етапи: 

- перший (попереджувальний) етап – 9 жовтня 2018 року – у рамках 
Всесвітнього дня дій за гідну працю в регіонах та трудових колективах; 

- другий етап – 17 жовтня 2018 року – у рамках Міжнародного дня боротьби з 
бідністю – у м. Києві. 

2. Прийняти участь:  

2.1. У попереджувальному мітингу представників галузевих профспілок 
Запорізької області біля будівлі Запорізької ОДА 9 жовтня 2018 року: 

- головам Василівської, Вільнянської, Запорізької, Оріхівської РО Профспілки 
направити для участі в мітингу по 10 членів Профспілки; РО Профспілки м. 
Запоріжжя, ППО ЗНУ, ЗНТУ по 30 членів Профспілки; ППО працівників ЗДІА, 
ППО педколеджу, ЗЕТК по 10 членів Профспілки; 



- затвердити для виступу на мітингу кандидатуру голови первинної 
профспілкової організації Запорізького НВК №63 Цурікової Л.В. 

2.2. У Всеукраїнській акції протесту 17.10.2018 у м. Києві. З цією метою: 

- направити до м. Києва делегацію у складі 52 членів Профспілки під 
керівництвом заступника голови обласної організації Профспілки Юдіна Ю.І.; 

- від виконавчого апарату обласної організації Профспілки відрядити 2 
чоловіки: 

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

* Юрчука С.О. – спеціаліста обласної організації Профспілки. 

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

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

- провести необхідну організаційну роботу та сформувати список учасників 
Всеукраїнської акції; 

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

- підготувати, направити в районні, міські організації Профспілки, ППО ВНЗ, 
розмістити на сайті інформаційні матеріали для проведення тематичних 
профспілкових зборів, інформаційних нарад та розміщення в профспілкових 
куточках. 

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 Василівської, Вільнянської, Запорізької, Гуляйпільської, Оріхівської 
РО Профспілки, Мелітопольської, Енергодарської МО Профспілки, 
Вознесенівської, Дніпровської, Хортицької, Шевченківської, Заводської, 



 
Н.І. Гринь 

Олександрівської  РО Профспілки м. Запоріжжя, ППО працівників ЗНТУ, ЗДІА, 
ППО ЗНУ узгодити із територіальними органами управління освітою, 
ректоратами кандидатури учасників акції, сформувати списки і надати їх на 
електронну адресу обласної організації Профспілки до 11.10.2018. 

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

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

 
                                                                                                                                                      
Голова  
обласної організації 
Профспілки                                                             


