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Прийнявши Конституцію України, Закон України “Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності”, держава надала
громадянам можливість на основі вільного волевиявлення без
будь-якого дозволу створювати професійні спілки, вступати до
них та виходити з них на умовах і в порядку, визначеному їх
статутами, брати участь у роботі профспілок.

Що являє собою профспілка та якими дієвими повноваженнями у
сфері захисту прав працівників вона наділена?
Профспілка (з лат. professio – робота, професія) –
добровільна неприбуткова громадська організація, що
об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за
родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).



4

Законодавством передбачено, що профспілки реалізують свої
повноваження на підприємствах, в установах і організаціях через
утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в
організаціях, де виборні органи не створюються, - через
профспілкового представника, уповноваженого згідно зі статутом
на представництво інтересів членів профспілки.

Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька
первинних профспілкових організацій, представництво
колективних інтересів працівників підприємства, установи або
організації доручається спільному представницькому органу, який
утворюється на засадах пропорційного представництва
первинних профспілкових організацій.
Профспілка може бути створена фактично будь-якими
працівниками: особами, що працюють на підприємстві, установі,
організації, у фізичної особи, яка використовує найману працю,
тими, хто забезпечують себе роботою самостійно, а також
студентами з одного навчального закладу.
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При чому, якщо вас в колективі троє і більше, то незалежно від
форми власності вашого підприємства, ви вже можете створити
профспілку. Членами профспілки можуть бути особи, зайняті
творчою діяльністю, члени фермерських господарств, учні ПТУ
або пенсіонери чи тимчасово непрацюючі.

Для створення профспілки потрібно пройти процедуру
державної реєстрації. Для реєстрації необхідно подати до
відповідного управління Міністерства юстиції пакет документів,
визначений Законом України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань». За законом реєструючий орган може розглядати
подані для реєстрації профспілки документи протягом 15 днів.
Втім, цей строк може бути продовжений реєструючим органом,
але не більше ніж на 15 днів.
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Вступ і вихід із профспілок вільний. Для вступу до профспілки
зацікавлена особа подає заяву. Всі внутрішні правила
функціонування профспілок визначаються в їхніх статутах. В
статутах зазначається також, чи до профспілок можуть вступати
іноземці, особи без громадянства, та чи допускається подвійне
членство.

Обмеження щодо членства у профспілках можуть
встановлюватись лише Конституцією та законами України.
Наприклад, військовослужбовці, працівники органів внутрішніх
справ, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби
безпеки та Служби зовнішньої розвідки України мають певні
обмеження, а судді взагалі не можуть належати до профспілок.
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Найближчою до конкретного працівника є первинна
профспілкова організація підприємства, установи чи організації.
Вона через свій виборний орган має повноваження:
1) Представляти інтереси працівників

- у індивідуальних трудових спорах (за дорученням) та у
колективному трудовому спорі;
- під час процесу укладення колективного трудового договору/
угоди;
- у комісії із соціального страхування;
- у ході процедури банкрутства, коли підприємство є боржником;
2) Самостійно:

- погоджуватись чи ні на розірвання трудового договору з
ініціативи роботодавця з працівником-членом профспілки;

- укладати і контролювати виконання колективного договору,
може звертатись з вимогою до відповідних органів про
притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання
його умов;

ЩО КОРИСНОГО ПРОФСПІЛКА МОЖЕ
ЗРОБИТИ ДЛЯ ВАС
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- приймати рішення про вимогу до роботодавця розірвати
трудовий договір з керівником підприємства, якщо він порушує
законодавство про працю, колективний договір;

- організовувати та проводити страйки, збори, мітинги, походи і
демонстрації на захист трудових і соціально-економічних прав та
інтересів працівників;
- вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на
робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших
структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час,
необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю
працівників;
- направляти до санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку,
баз та оздоровчих закладів.

3) Разом з роботодавцем вирішувати і визначати:
- питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

- питання оплати праці та інших виплат;

- питання робочого часу і часу відпочинку, погоджувати графіки
змінності і відпусток, надавати чи ні дозвіл на проведення
надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
- питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов
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праці та матеріально-побутового, медичного обслуговування
працівників.

4) Здійснювати громадський контроль за:

- додержанням законодавства про працю та про охорону праці;
- виплатою заробітної плати;
- підготовкою та поданням роботодавцем документів для
призначення пенсій;

- тим, щоб пенсіонери та особи з інвалідністю-колишні працівники
підприємства мали нарівні з працівниками можливість
користування його медичними послугами, забезпечення житлом,
путівками та іншими послугами і пільгами згідно із статутом та
колективним договором.
5) Брати участь у:

- вирішенні питання надання працівникам соціальних пільг;
- розробці правил внутрішнього трудового розпорядку;

- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій, роботі комісії з охорони праці.
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Цей перелік відповідно до ст. 38 Закону України “Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності” не є вичерпним.

Важливо також те, що більшість повноважень реалізується лише
щодо членів профспілки. Тільки у питаннях колективних інтересів
працівників профспілки/їх об’єднання здійснюють
представництво та захист інтересів усіх працівників загалом,
незалежно від членства у профспілці (ч. 2 ст. 19 Закону).
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Кожний працюючий має знати, що право на страйк – це його
головна зброя в захисті своїх економічних і соціальних інтересів,
але при його проведенні не треба забувати про продовження
забезпечення життєздатності підприємства, збереження майна,
додержання законності та громадського порядку, недопущення
загрози життю і здоров’ю людей, навколишньому природному
середовищу.
Саме профспілки, їх об’єднання мають право на організацію та
проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на
захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів
працівників.
Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення
роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх
трудових обов’язків) підприємства, установи, організації
(структурного підрозділу) з метою вирішення колективного
трудового спору (конфлікту).

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!
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СТВОРЕННЯ АБО ВСТУП ДО ВЖЕ ДІЮЧОЇ
ПРОФСПІЛКИ РЕАЛЬНО МОЖЕ ЗАХИСТИТИ
ВАС ВІД БАГАТЬОХ ЖИТТЄВИХ НЕГАРАЗДІВ

Обов’язки профспілок та їх об’єднань полягають у здійсненні
представництва та захисту трудових і соціально-економічних прав
та інтересів своїх членів, з чітким додержанням Конституції
України, законів та інших нормативно-правових актів, а також
виконанні колективних договорів та угод, які вони уклали, та
взятих на себе зобов’язань.
З огляду на зазначене, профспілка - це могутній покровитель,
який здатний надати кваліфіковану юридичну допомогу, захистити
права працівників в усіх судових інстанціях та суттєво впливати на
соціальну політику підприємства.
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Для створення цього видання
використано екодружній перероблений

папір українського виробництва.

Інформація в даній брошурі актуальна станом на 01.06.2021 р.

Громадська організація “Трудові ініціативи” сприяє
розвитку правозахисного руху, роботі профспілкових

та громадських організацій та підвищенню рівня
правової освіти громадян.

Звернувшись до ГО “Трудові ініціативи”, ви можете
отримати безплатні юридичні консультації з питань, що
стосуються порушення трудових прав, а також взяти
участь в освітніх заходах з питань захисту трудових і

профспілкових прав.

Публікацію підготовлено за підтримки та сприяння
Центру Солідарності в Україні.

© Всі права на розповсюдження та видання цієї
публікації належать Центру Солідарності.





З питань отримання безоплатної юридичної допомоги
звертайтесь за вказаними телефонами, електронною поштою та

до нашого офісу (прохання заздалегідь повідомити про свій візит).
Дозволяється поширювати інформацію, зазначену в публікації за

умови обов’язкового посилання на джерело інформації.
© ГО „Трудові ініціативи”, 2021

Громадська організація «Трудові ініціативи»
знаходиться за адресою: 01023, м. Київ,

вул. Симона Петлюри, 10

Тел.: +38-063-363-64-74
Тел.: +38-066-839-17-75

E-mail: info@trudovi.org

@gotrudovi


