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Про шляхи реорганізації організаційної структури
Профспілки в умовах реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Профспілки Труханова
Г.Ф. про хід реформи місцевого самоврядування та територіальної організації
влади, пропозиції обласних організацій Профспілки щодо можливих шляхів
реорганізації організаційної структури Профспілки (додаток 1), постанови
Бюро президії ЦК Профспілки від 15.10.2020 року № Бр-545, президія ЦК
Профспілки відзначає наступне.
Процес децентралізації влади та місцевого самоврядування знаходиться
на заключному етапі. З прийняттям розпоряджень Кабінету Міністрів «Про
визначення адміністративних центрів та затвердження територій
територіальних громад» від 12 червня 2020 року № 716-р, постанови
Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від
17.07.2020 року № 807- IX, з визначенням принципів формування бюджетів
різних рівнів стало питання щодо реформування необхідності змін в
організаційній структурі Профспілки. В обласних організаціях Профспілки
проведено зустрічі, наради з профспілковим активом організаційних ланок
(територіальних громад міст, сіл та селищ) щодо обговорення шляхів
реорганізації в умовах завершення реформи децентралізації.
За результатом узагальнених пропозицій сформовано варіанти
майбутньої структури Профспілки (додаток 2). Зміни у законодавчій базі
щодо фінансування та повноважень територіальних органів влади, майбутні
рішення щодо визначення повноважень територіальних громад та
укрупнених районів, зокрема в галузі освіти, будуть впливати на вибір
обласними організаціями Профспілки варіантів реорганізації своєї структури,
так як і визначення способу координації діяльності організацій Профспілки

територіальних громад на рівні нового укрупненого району (представник,
координатор, уповноважений тощо).
Враховуючи
вищезазначене,
президія
Центрального комітету
працівників освіти і науки України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Обласним, Київській міській організаціям Профспілки:
1.1. Продовжити роботу щодо визначення прийнятних форм
реорганізації структури Профспілки відповідно до змін у законодавстві
України.
1.2. Враховуючи заплановані зміни у законодавчій базі щодо
фінансування та повноважень територіальних органів влади, розглянути
питання щодо доцільності функціонування організацій Профспілки в
укрупнених районах.
1.3. Спосіб
координації
діяльності
організацій
Профспілки
територіальних громад на рівні нових укрупнених районів (представник,
координатор, уповноважений тощо) визначають виборні профспілкові органи
обласних організацій Профспілки.
1.4. Зосередити увагу на налагодженні співпраці з новообраними
керівниками територіальних громад з метою ефективної діяльності
організацій галузевої Профспілки та захисту прав та інтересів спілчан.
2. Юридичному відділу виконавчого апарату ЦК Профспілки
підготувати методичні рекомендації щодо процедури реорганізації
організаційних ланок Профспілки, її форм (перейменування, злиття,
приєднання, укрупнення тощо) відповідно до чинного законодавства України
та Статуту Профспілки.
3. Запропонувати Статутній комісії Профспілки розглянути пропозиції
щодо внесення необхідних змін та доповнень, пов’язаних зі зміною
адміністративно-територіального устрою до проєкту нової редакції Статуту
Профспілки.
4. Рекомендувати пленуму ЦК Профспілки розглянути питання щодо
шляхів реорганізації організаційної структури Профспілки в умовах
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
5. Контроль за виконанням постанови залишаю за собою.

Голова Профспілки

Г.Ф.Труханов

