
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  

 
15.12.2020                                    м. Запоріжжя                                       № Пл- ІІ-2 

Про стан організації та здійснення громадського контролю виборними 

профспілковими органами Мелітопольської, Оріхівської РО Профспілки, 

Токмацької МО Профспілки за додержанням законодавства про працю в 

установах і закладах освіти, положень Галузевої угоди в частині 

нормування, оплати праці працівників 

        На виконання плану роботи комітету Запорізької обласної організації 

Профспілки на 2020 рік вивчалось питання організації та здійснення 

громадського контролю виборними профспілковими органами 

Мелітопольської, Оріхівської РО Профспілки, Токмацької МО Профспілки за 

додержанням законодавства про працю в установах і закладах освіти, 

положень Галузевої угоди в частині нормування, оплати праці працівників. 

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 організації та здійснення громадського контролю виборними 

профспілковими органами Мелітопольської, Оріхівської РО Профспілки, 

Токмацької МО Профспілки за додержанням законодавства про працю в 

установах і закладах освіти, положень Галузевої угоди в частині нормування, 

оплати праці працівників визнати задовільною. 

 
3. Раді   Мелітопольської РО Профспілки ознайомитись  з  постановою та 

інформацією пленуму з вищезазначеного питання та довести організаційним 



ланкам.  

4. Головам Оріхівської РО та Токмацької МО Профспілки, за допомогою 

працівників обласного  комітету Профспілки привести документацію з цього 

питання  РО і МО Профспілки у відповідність до вимог. 

 

4.Головам РО, МО Профспілки, ПК ППО: 

4.1. Сприяти більш активному та продуктивному використанню сайту ЗОО 

ППОНУ, відповідних його розділів при укладанні колективних договорів і 

угод; 

4.2. Систематизувати роботу з організації та здійснення громадського 

контролю виборними профспілковими органами Профспілки за 

додержанням законодавства про працю в установах і закладах освіти, 

положень Галузевої угоди в частині нормування, оплати праці працівників. 

 

6.Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної 

організації Профспілки Гринь Н.І.  

 

 
Голова  
обласної організації  
Профспілки                                                                                            Н.І. Гринь 
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