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04.06.2021                              м. Запоріжжя                                                   №Пл-IІІ-3 

Про укладання Угоди між Департаментом освіти і науки Запорізької 

обласної державної адміністрації та комітетом Запорізької обласної 

організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки 

 

Заслухавши інформацію Гринь Н.І., голови Запорізької обласної 

організації Профспілки та в.о. директора Департаменту освіти і науки 

Запорізької ОДА Захарчука В.М. про підготовлений проект Угоди на 2021-2025 

роки, учасники IІІ пленуму наголошують на необхідності подальшої співпраці 

обласного комітету Профспілки, виборних органів організаційних ланок 

Профспілки та Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА, місцевих органів 

управління освіти. 

Спільною робочою комісією для ведення переговорів і підготовки 

проекту обласної галузевої угоди досягнуто домовленостей про збереження при 

підготовці проекту Угоди на 2021-2025 роки структури чинної угоди з 

доповненнями її положеннями, які витікають з сучасного стану нормативно-

правової бази та прийнятої нової Галузевої Угоди з метою подальшого 

врегулювання трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників. 

Враховуючи вищезазначене, пленум комітету обласної організації 

Профспілки 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Інформацію про роботу спільної комісії при підготовці проекту Угоди взяти 

до відома. 

2. Підтримати пропозиції спільної комісії Департаменту освіти і науки 

Запорізької ОДА та комітету Запорізької обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України щодо збереження структури чинної Угоди, 

включення в проект нової обласної галузевої угоди на 2021-2025 роки частини 



положень, які не втратили своєї актуальності, і тих, які не вдалося забезпечити 

зумовленими нагальними проблемами. Включити до обласної галузевої угоди 

нові пункти із Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України і 

Всеукраїнськими Профспілками працівників освіти і науки України на 2021-

2025 роки. 

3. Схвалити редакцію Угоди між Департаментом освіти і науки Запорізької 

ОДА та комітетом Запорізької обласної організації Профспілки працівників 

освіти і науки України на 2021-2025 роки (додається). 

4. Доручити голові обкому Профспілки працівників освіти і науки України 

Гринь Н.І. підписати Угоду на 2021-2025 роки від профспілкової сторони. 

5. Забезпечити подання Угоди на 2021-2025 роки на повідомну реєстрацію в 

Управління з питань праці Запорізької міської ради. 

6. Текст Угоди після повідомної реєстрації оприлюднити на сайті обласної 

організації Профспілки працівників освіти і науки України. 

7. Організаційними ланками Профспілки спільно з керівниками закладів та 

установ освіти забезпечити укладання угод та колективних договорів, 

передбачивши в них положення Галузевої Угоди на 2021-2025 роки, обласної 

Угоди на 2021-2025 роки та забезпечити їх виконання. 

8. Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України Гринь Н.І. 

 
 

 

 

 

Голова 

обласної організації                                                                                                      

Профспілки                                                                                      Надія ГРИНЬ 
  


