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ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В А  

 
11.12.2018                                 м. Запоріжжя                                   № Пл- VІІІ-3 

Про стан колективно-договірного процесу та виконання взятих 

соціальними партнерами зобов’язань в закладах та установах освіти 

Вознесенівського і Дніпровського у м. Запоріжжі районів 

        На виконання плану роботи комітету Запорізької обласної організації 

Профспілки на 2018 рік вивчалось питання стану колективно-договірного 

процесу та виконання взятих соціальними партнерами зобов’язань в закладах 

та установах освіти Вознесенівського і Дніпровського у м. Запоріжжі 

районів. 

Заслухавши та обговоривши інформацію юрисконсульта обласної 

організації Профспілки Петрашиної Л.Г., пленум обласного комітету 

Профспілки 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Інформацію юрисконсульта обласної організації Профспілки Петрашиної 

Л.Г. прийняти до відома (додається). 

 

2. Стан ведення колективно-договірного процесу та виконання взятих 

соціальними партнерами зобов’язань в закладах та установах освіти 

Вознесенівського і Дніпровського у м. Запоріжжі районів вважати 

задовільним. 

 
3. Радам   Вознесенівської та Дніпровської РО Профспілки м. Запоріжжя 

ознайомитись  з  постановою та інформацією пленуму з вищезазначеного 

питання та довести організаційним ланкам. 

 

4.Головам РО, МО Профспілки, ПК ППО: 

4.1. 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, положень Галузевої 



та регіональних угод; 

4.2. Сприяти більш активному та продуктивному використанню сайту ЗОО 

ППОНУ, відповідних його розділів,  як головами ППО, членами ПК ППО, 

так і  іншими членами Профспілки при укладанні колективних договорів і 

угод; 

4.3. Систематизувати роботу з контролю за виконанням колективних 

договорів, включаючи перевірку посилань соціальних партнерів на брак 

коштів для виконання положень колективних договорів; 

4.4. На виконання статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності» у випадку порушення трудового законодавства, 

законодавства про охорону праці вносити органам виконавчої влади, 

органам місцевого самоврядування, роботодавцям подання про усунення 

порушень законодавства; 

4.5. Проводити ефективну роботу по сприянню виділення і відрахуванню 

ППО,  укладенню  за встановленими формами договорів на відрахування 

профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та 

оздоровчу роботу в розмірі 0,3%  фонду оплати праці. 

 

5. Зобов’язати президію обласної організації Профспілки від імені пленуму 

та спілчан м. Запоріжжя звернутись до Запорізької обласної ради та 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, профільні комісії з 

питання забезпечення в 2019 бюджетному році виплати щорічної грошової 

винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків 

педагогічним працівникам в розмірі не менше 20% посадового окладу 

(ставки заробітної плати). 

 

6.Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної 

організації Профспілки Гринь Н.І. та постійну комісію обкому Профспілки з 

питань колективно-договірного регулювання трудових, соціально-

економічних відносин. 

 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                            Н.І. Гринь 
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