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Про особливості роботи районних, міських, об’єднаних територіальних 

організацій Профспілки, ППО закладів освіти в умовах територіально-

адміністративної реформи 

 

Процес децентралізації залишається недостатньо унормованим, що 

ускладнює правовідносини між органами управління створених громад та 

профспілковими організаціями на місцях, сприяє можливості здійснювати дії на 

свій розсуд, порушуючи права працівників установ і закладів освіти, які 

передані у власність об’єднаних територіальних громад. 

 

 Одним із головних пріоритетів діяльності Профспілки в умовах 

децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад є 

збереження організаційної структури Профспілки, представництво та захист 

трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників навчальних 

закладів та установ освіти. 

 

 Відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання 

територіальних громад” у Запорізькій області створено 67 сільських, селищних, 

міських громад, які входять до складу 5 новостворених районів: 

 

Район Кількість ОТГ 

Бердянський 8 

Василівський 11 

Запорізький 17 

Мелітопольський 16 

Пологівський 15 

 

 Звіти і вибори в первинних, районних, міських організаціях Профспілки 

пройшли раніше, ніж кінцевий етап формування громад і тому структура 

галузевої Профспілки в області залишилася незмінною, т.я. голови і 

профспілкові виборні органи районних організацій були обрані на п’ятирічний 



термін. Районування області було змінено у 2021 році і організаціям 

Профспілки сільських районів довелося змінити назву і пройти перереєстрацію: 

13 районних організацій (6 як територіальні, 7 як об’єднані територіальні) і 

отримали виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб. 

Як свідчить практика є як, позитивні приклади створення об’єднаних 

територіальних громад – де вдалося зберегти трудовий потенціал та установи і 

заклади освіти, так і негативні – де відбувається ліквідація закладів освіти або 

зменшення їх фінансування, скорочується чисельність працівників, 

здійснюється тиск на працівників з метою виходу їх з Профспілки тощо. 

Створення нових територіальних громад вимагає посилення та активізації 

організаційної та мотиваційної роботи виборних профспілкових органів з 

метою утворення у нових громадах профспілкових організацій, збереження 

профспілкового членства, залучення до Профспілки нових членів та здійснення 

профспілковими органами захисту трудових, соціально-економічних прав та 

інтересів працівників освіти.  

На виконання постанов ІІІ пленуму ЦК Профспілки від 09.12.2021 № Пл-

ІІІ-2 “Про стан реорганізації структури Профспілки в умовах формування 

територіальних громад та нових районів”, президії ЦК Профспілки № П 2/1 від 

22.03.2016 “Про роботу виборних органів організаційних ланок Профспілки в 

умовах реалізації Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних 

громад”, № П 10/1 від 04.10.2017 “Про здійснення громадського контролю 

виборними органами Тернопільської ОО ППОНУ за додержанням 

законодавства про працю в установах і закладах освіти в умовах децентралізації 

влади та створення ОТГ”, № П 5/1 від 20.10.2021 “Про роботу організаційних 

ланок Профспілки з фінансового забезпечення трудових і соціально-

економічних прав та інтересів членів Профспілки у 2021 році в умовах 

зміненого адміністративно-територіального устрою”, заслухавши та 

обговоривши інформацію заступника голови Юдіна Ю.І., пленум комітету 

Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Інформацію заступника голови Юдіна Ю.І. і виступи членів комітету взяти 

до відома (додаються). 

2. Відзначити системну роботу штатних працівників обласної організації 

Профспілки, більшості голів і виборних органів районних, територіальних, 

об’єднаних територіальних організацій Профспілки щодо збереження 

організаційної структури, первинних профспілкових організацій, членства в 



галузевій Профспілці, додержання законодавства про працю в установах і 

закладах освіти в умовах децентралізації, завершального етапу створення 

територіальних громад, укрупнення районів області. 

3. Виборним профспілковим органам усіх рівнів: 

3.1. Продовжити роботу щодо збереження цілісності та єдності організаційних 

ланок Профспілки з метою недопущення необгрунтованої ліквідації первинних 

профспілкових організацій у процесі оптимізації мережі навчальних закладів, 

створення опорних закладів освіти. 

3.2. Забезпечити співпрацю з новоствореними органами управління освітою 

об’єднаних територіальних громад, депутатами місцевих рад, органами 

місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими радами 

об’єднаних територіальних громад, відділами освіти сільських, селищних і 

міських рад на принципах партнерства та соціального діалогу з метою 

створення належних умов роботи працівникам навчальних закладів та установ 

освіти, дотримання трудових прав і соціально-економічних інтересів членів 

Профспілки. 

3.3. Залучати до громадського контролю за дотриманням законодавства про 

працю державних і громадських інспекторів праці вносити роботодавцям, 

органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування подання про 

усунення виявлених порушень та інформувати членів Профспілки про 

результати цих перевірок. 

3.4. Ініціювати подання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної 

та кримінальної відповідальності посадових осіб роботодавців, які порушують 

норми трудового законодавства, колективних договорів. 

3.5. Спрямовувати роботу профспілкових організацій на безумовне виконання в 

установах та закладах освіти, які увійшли до складу новостворених громад, 

Галузевої, обласної угод на 2021-2025 роки, територіальних угод та 

колективних договорів. 

3.6. Напрацьовувати шляхи удосконалення укладання колективних договорів та 

угод з об’єднаними територіальними громадами. 

3.7. Забезпечувати постійний контроль виборними профспілковими органами за 

дотриманням норм трудового законодавства з питань належного оформлення 

трудових відносин, внесення записів до трудових книжок працівників 

відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок 

працівників. 



3.8. Посилити контроль за додержанням норм Закону України “Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності”, Статуту Профспілки в частині 

недопущення втручання керівників органів управління новостворених громад у 

статутну діяльність профспілок. 

3.9. Забезпечити під час виконання місцевих бюджетів громадський контроль за 

проведенням своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників 

навчальних закладів та установ, не допускаючи будь-якої заборгованості з цих 

виплат. 

3.10. Вживати заходів для забезпечення оплати праці працівників навчальних 

закладів та установ освіти згідно з чинними умовами оплати праці, 

недопущення зменшення надбавок, доплат та премій. 

3.11. Забезпечити дотримання керівниками (роботодавцями) прав освітян 

відповідно до норм статей 36, 49-2, 49-4 Кодексу законів про працю України та 

недопущення їх звільнення, погіршення умов праці під час передачі навчальних 

закладів у власність та управління об’єднаним територіальним громадам. 

3.12. Продовжити практику укладення договорів між організаційними ланками 

Профспілки та об’єднаними територіальними громадами(органами управління 

освітою) про співпрацю, безготівкове перерахування членських профспілкових 

внесків у порядку, визначеному статтею 42 Закону України “Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності”. 

3.13. Продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу в колективах 

навчальних закладів та установах освіти, у засобах масової інформації з метою 

недопущення втручання в діяльність первинних профспілкових організацій, 

створення інших, ніж це передбачено Статутом Профспілки, первинних 

профспілкових організацій у складі об’єднаних територіальних громад. 

3.14. Проводити спільні наради, круглі столи, семінари за участі керівників 

об’єднаних територіальних громад, органів управління освітою, навчальних 

закладів, первинних профспілкових організацій щодо забезпечення пріоритету 

збереження та розвитку установ, закладів освіти, їх фінансування. 

3.15. Посилити особисту відповідальність керівників виборних профспілкових 

органів усіх рівнів за збереження профспілкового членства та недопущення 

порушення прав та інтересів спілчан. 

3.16. Посилити консультаційну та роз’яснювальну роботу з метою надання 

дієвої правової допомоги організаційним ланкам та членам Профспілки 



навчальних закладів, які передані в управління об’єднаним територіальним 

громадам. 

3.17. В процесі профспілкового навчання та інформування знайомити 

профспілковий актив та членів Профспілки з кращим досвідом роботи 

організаційних ланок в умовах децентралізації; висвітлювати його на 

профспілкових інтернет-ресурсах. 

4. Контроль за виконанням постанови покласти на президію та штатних 

працівників обласної організації відповідно до їх функціоналу і повноважень. 

 

 

 

Голова 

обласної організації                                                                                                      

Профспілки                                                                                      Надія ГРИНЬ 

  


