
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В А  

 
19.06.2019                              м. Запоріжжя                                                   №Пл-ІХ-2 

Про виконання Угоди між Департаментом освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації та комітетом Запорізької обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки в І півріччі 

2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповіді Захарчука В.М – заступника 

директора Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА та Гринь Н.І. – голови 

Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України 

про стан виконання Угоди між Департаментом освіти і науки Запорізької ОДА 

та комітетом Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і 

науки України на 2017-2020 роки в І півріччі 2019 року пленум комітету 

обласної організації Профспілки 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Інформацію заступника директора Департаменту освіти і науки Запорізької 

ОДА Захарчука В.М. та голови комітету Запорізької обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України Гринь Н.І. взяти до відома. 

2. Визнати роботу сторін Угоди такою, що спрямована на реалізацію 

зобов’язань та домовленостей за Угодою на 2017-2020 роки та потребує 

подальших зусиль на їх виконання з метою посилення соціально-економічного 

захисту працівників освіти і науки України. 

3. Головам районних, міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ: 

3.1. Забезпечити і посилити громадський контроль за виконанням положень 

обласної, територіальних угод та колективних договорів, особливо з питань 

оплати праці, дотримання трудового законодавства, охорони праці, виконання 

ст. 44 Закону України “Про профспілки”. 



3.2. Систематично доводити до членів Профспілки інформацію і забезпечити 

роз’яснення питань соціального партнерства та дій усіх ланок Профспілки 

щодо захисту їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів. 

3.3. Забезпечити належний громадський контроль за дотриманням чинного 

законодавства, надання інформаційної, організаційної, юридичної допомоги в 

умовах реформування освіти області та децентралізації. 

4. Всім організаційним ланкам Профспілки спільно з адміністрацією 

забезпечити виконання положень колдоговорів та угод. 

5. Поточний контроль за виконанням Угоди та цієї постанови покласти на 

голову обласної організації Профспілки Гринь Н.І. та постійну комісію 

комітету з питань колективно-договірного регулювання трудових, соціально-

економічних відносин. 

 
 
 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                            Н.І. Гринь 
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