П'ять всеукраїнських об'єднань профспілок
Уклали угоду про утворення нового Спільного
представницького органу

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» та з
метою ініціювання переговорного процесу й підготовки проекту Генеральної
угоди на новий строк 8 вересня 2017 року підписано Угоду про
утворення Спільного
представницького
органу
репрезентативних
всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.
Угоду підписали Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерація
профспілок України Григорій Осовий, Голова Об’єднання всеукраїнських
профспілок і профоб’єднань «Єдність» Анатолій Онищук, Голова Федерації
профспілок транспортників України Вадим Ткачов, Голова Об’єднання
всеукраїнських автономних профспілок Анатолій Широков, голова Федерації
профспілок
працівників
малого
та
середнього
підприємництва
України В’ячеслав Рой.
Угода
про
утворення Спільного
представницького
органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні
відкрита для підписання до 29 вересня 2017 року.
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УГОДА
ПРО УТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ОРГАНУ
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
ПРОФСПІЛОК НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
8 вересня 2017 року

м. Київ

Суб’єкти профспілкової сторони – репрезентативні всеукраїнські об’єднання
профспілок на національному рівні (далі – об’єднання профспілок):
Федерація профспілок України в особі Голови Осового Григорія
Васильовича, який діє на підставі Статуту ФПУ та рішення Президії ФПУ від
22 червня 2017 року № П-9-8; рішення НСПП від 16.09.2016 № 007-16-00-Н,
Федерація профспілок транспортників України в особі Голови Ткачова
Вадима Мар’яновича, який діє на підставі Статуту ФПТУ та рішення Президії
Ради ФПТУ від 2 серпня 2017 року № ПР-2; рішення НСПП від 27.12.2017
№ 040-16-00-Н,
Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність» в
особі Голови Онищука Анатолія Семеновича, який діє на підставі Статуту
ОВПП «Єдність» та рішення Президії Ради Об’єднання від 30 червня 2017 року
№ 37; рішення НСПП від 06.06.2017 № 028-17-00-Н,
Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок в особі Голови
Широкова Анатолія Івановича, який діє на підставі Положення про Об’єднання
та рішення Президії ОВАП від 31 липня 2017 року № 8; рішення НСПП від
03.05.2017 № 023-17-00-Н,
Федерація
профспілок
працівників
малого
та
середнього
підприємництва України в особі Голови Рой Вячеслава Євгеновича, який діє
на підставі Статуту та рішення Президії Федерації від 4 вересня 2017 року
№ 13; рішення НСПП від 18.03.2014 № 004-14-00-Н,
відповідно до Конституції України, конвенцій Міжнародної організації праці
№№ 98, 144, 154, законів України «Про колективні договори та угоди», «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в
Україні» та повноважень, наданих статутами (положеннями) об’єднань
профспілок,
з метою вироблення консолідованої позиції та спільних дій щодо:
- участі у колективних переговорах з укладення Генеральної угоди,
реалізації та контролю за її виконанням; представництва і захисту прав та
інтересів працівників при формуванні та реалізації державної соціальної і
економічної політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних
відносин та забезпеченні підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної
стабільності в суспільстві,
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- забезпечення проведення заходів у рамках
соціального
діалогу
на
національному рівні та представництва об’єднань профспілок у міжнародних
заходах
домовились про наступне:
1. Утворити Спільний представницький орган репрезентативних
всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (далі – СПО
об’єднань профспілок).
Основні завдання та функції СПО об’єднань профспілок визначаються
Положенням, що затверджується його рішенням.
2. Квоти представництва в СПО об’єднань профспілок розподіляються
пропорційно до чисельності членів профспілок, яких представляють об’єднання
профспілок, що уклали цю Угоду, відповідно до Порядку розподілу квот у
Спільному представницькому органі об’єднань профспілок, але не менше
одного представника від кожного репрезентативного об’єднання профспілок
(додаток 1 до Угоди).
3. Загальна чисельність СПО об’єднань профспілок становить 61 особу.
4. Персональний склад своїх представників об’єднання профспілок
визначають самостійно.
До складу СПО об’єднань профспілок у межах квот входять керівники
об’єднань профспілок, які уклали цю Угоду.
5. Головою СПО об’єднань профспілок за посадою є керівник
всеукраїнського репрезентативного профспілкового об’єднання, який
представляє найчисельніше об’єднання профспілок на національному рівні.
Керівники об’єднань профспілок за посадою є заступниками Голови СПО
об’єднань профспілок.
Перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок делегується від
найчисельнішого репрезентативного об’єднання профспілок на національному
рівні.
6. Робочі органи СПО об’єднань профспілок обираються на його засіданні.
7. Матеріально-технічне забезпечення роботи СПО об’єднань профспілок та
його робочих органів здійснювати за рахунок консолідованих внесків об’єднань
профспілок, які входять до складу СПО об’єднань профспілок, пропорційно їх
квоті в СПО.
Для організаційно-технічного та інформаційно-методичного забезпечення
діяльності СПО об’єднань профспілок, нарад, консультацій керівників
об’єднань профспілок створюється Секретаріат СПО об’єднань профспілок.
8. Ініціювати відповідно до Закону України «Про колективні договори і
угоди» колективні переговори щодо укладення Генеральної угоди на новий
строк та утворити Робочу комісію об’єднань профспілок з ведення колективних
переговорів, укладення Генеральної угоди на новий строк та контролю за її
виконанням (далі – Робоча комісія об’єднань профспілок).
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9. Кількісний та персональний склад Робочої комісії об’єднань профспілок
та Положення про Робочу комісію об’єднань профспілок затверджується на
засіданні СПО об’єднань профспілок.
10. Об’єднання профспілок, що входять до складу СПО об’єднань
профспілок, мають право:
- брати участь у розробленні проекту Генеральної угоди, внесенні змін і
доповнень до неї, реалізації її положень та контролі за станом виконання;
- делегувати своїх представників до:
 Робочої комісії об’єднань профспілок та інших робочих органів СПО
об’єднань профспілок,
 профспілкової сторони органів соціального діалогу відповідно до Закону
України «Про соціальний діалог в Україні;
- вийти зі складу СПО об’єднань профспілок за рішенням своїх виборних
органів.
11. Об’єднання профспілок, що входять до складу СПО об’єднань
профспілок, зобов’язуються:
- забезпечити участь своїх представників у роботі СПО об’єднань
профспілок, його робочих органів та профспілкової сторони органів
соціального діалогу, міжнародних заходах;
- забезпечити пропорційно квоті в СПО об’єднань профспілок дольове
фінансування діяльності СПО об’єднань профспілок та його робочих органів,
колективних переговорів, у тому числі щодо укладення Генеральної угоди та
контролю за її виконанням, відповідно до кошторису, що затверджується
щороку СПО об’єднань профспілок;
- виконувати зобов’язання за Генеральною угодою, своєчасно надавати
інформацію з цих питань для узагальнення Стороною профспілок, здійснювати
контроль за виконанням зобов’язань іншими Сторонами Генеральної угоди;
- утримуватися від будь-яких дій, які б дискредитували або завдавали шкоди
іншим суб’єктам Угоди, СПО об’єднань профспілок, не втручатися в статутну
діяльність профоб’єднань – суб’єктів цієї Угоди та їх членських організацій, не
вести агітацію щодо вступу до своєї профспілки в колективах, де раніше
створені (діють) профспілкові організації інших профспілок – членських
організацій суб’єктів цієї Угоди
12. Об’єднання профспілок може бути виключене із складу Сторін цієї
Угоди у випадку невиконання одного із зобов’язань, визначених у пункті 11
цієї Угоди, чи протидії виконанню Генеральної угоди за ініціативою більшості
керівників об’єднань профспілок – суб’єктів цієї Угоди за рішенням СПО
об’єднань профспілок, яке набрало 2/3 голосів його членів.
13. Угода набирає чинності з моменту підписання та діє до укладення нової
Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок.
14. Зміни до цієї Угоди вносяться за рішенням керівників об’єднань
профспілок – суб’єктів цієї Угоди, яке набрало 2/3 голосів керівників.
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15.
Будь-яке
репрезентативне об’єднання профспілок має право
приєднатися до цієї Угоди в порядку, визначеному Порядком приєднання до
Угоди про утворення Спільного представницького органу об’єднань
профспілок (додаток 2 до Угоди).
16. Окремі питання співпраці суб’єктів цієї Угоди регулюються додатковими
протоколами або угодами, що стають невід’ємною частиною цієї Угоди.
17. Прикінцеві положення.
17.1. Місцезнаходженням СПО об’єднань профспілок є місцезнаходження
його робочих органів: місто Київ, майдан Незалежності, 2.
17.2. Ця Угода укладена у шести примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному для кожного із суб’єктів цієї Угоди
17.3. Адреси та підписи суб’єктів Угоди:

Федерація профспілок України
01012, м. Київ, Майдан Незалежності, 2, тел. /0(44) 287-43-91
Голова ФПУ
____________________

Г.В.Осовий

Федерація профспілок транспортників України
03049, м. Київ, проспект Перемоги, 14, тел. / факс 0(44) 351-56-46
Голова ФПТУ
____________________

В.М.Ткачов

Об'єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність»
01012, м. Київ, Майдан Незалежності, 2, тел. 0(44) 287-43-91
Голова ОВПП «Єдність»
_______________________

А.С.Онищук
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Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок
01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі,39-41 тел. / факс 0(44) 287-61-54
Голова ОВАП
________________________ А.І.Широков

Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва
України
03150, м. Київ, вул.Анрі Барбюса, 11/2, оф.44, тел. 0(44)461-98-87, факс
0(44)522-86-70
Голова ФППМСПУ
__________________________ В.Є.Рой

