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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

 

 

12 лютого 2019 року 

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ  

між Закарпатською обласною державною адміністрацією  

та Закарпатською обласною радою професійних спілок  

 

1. Сторони 

 

 Закарпатська обласна державна адміністрація (далі – облдерж-

адміністрація)  в особі голови Геннадія Геннадійовича Москаля, який діє на 

підставі Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, та 

Закарпатська обласна рада професійних спілок (далі – облпрофрада), яка діє 

на підставі Статуту, зареєстрованого Закарпатським обласним управлінням 

юстиції „05” квітня 2000 року (Свідоцтво № 250) в особі голови Володимира 

Юрійовича Фленька, у подальшому іменовані разом – „Сторони”, керуючись 

Конституцією України, законами України ,,Про місцеві державні 

адміністрації”, ,,Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності”, 

іншими нормативно-правовими актами, спрямованими на здійснення та 

захист конституційних прав і свобод громадян, задоволення їх соціальних, 

економічних, трудових та інших інтересів, домовилися про таке: 

 

2. Мета і предмет Меморандуму 

 

 2.1. Метою цього Меморандуму є співпраця і консолідація зусиль 

Сторін, спрямованих на захист соціальних, економічних і трудових прав та 

свобод членів професійних спілок, інших працівників, а також сприяння 

дотриманню таких прав і свобод у своїй діяльності посадовими і службовими 

особами місцевих органів державної виконавчої влади. 

 2.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін задля 

досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у формі підготовки та 

реалізації спільних заходів, проектів і програм. 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80
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3. Напрями співпраці 

 

 Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про 

співпрацю у таких напрямах: 

 3.1. Консолідація зусиль Сторін у здійсненні заходів громадського 

контролю за додержанням прав та свобод громадян, задоволення їх 

екологічних, соціальних, економічних, культурних та інших інтересів з 

врахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів. 

 3.2. Розробка спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів 

законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і заходів. 

 3.3. Залучення представників облпрофради до участі у підготовці й 

розробці програм соціального та економічного розвитку області та галузевих 

програм. 

 3.4. Аналіз причин системних порушень трудових і соціально-

економічних прав громадян, їх наслідків, підготовка узгоджених пропозицій 

місцевим органам державної виконавчої влади щодо попередження таких 

порушень. 

 3.5. Проведення спеціальних консультацій з метою вироблення 

узгодженої позиції Сторін щодо вирішення найбільш гострих та актуальних 

проблем у екологічній, соціальній, економічній, культурній сферах з 

врахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів. 

 3.6. Моніторинг стану забезпечення прав та свобод працівників, 

задоволення їх екологічних, соціальних, економічних, культурних та інших 

інтересів, вивчення та узагальнення фактів їх порушень, та оцінка 

ефективності вжитих заходів щодо усунення цих порушень. 

 3.7. Сприяння підвищенню рівня правової інформованості громадян і 

трудових колективів з питань реалізації та захисту їхніх прав та свобод, 

задоволення екологічних, соціальних, економічних, культурних та інших 

інтересів. 

 3.8. Сприяння реалізації Закону України ,,Про колективні договори і 

угоди”, запобігання порушенням прав профспілок, зокрема, перешкоджанню 

створення первинних профспілкових організацій на підприємствах, в 

установах, організаціях, втручанню державних органів, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну 

діяльність профспілок, їх організацій та  об’єднань, порушення їх майнових 

прав. 

 3.9. Інші узгоджені напрями співпраці в рамках Меморандуму. 

 

4. Організація співпраці 

 

 З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних 

ресурсів: 

 4.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і 

підготовки пропозицій щодо спільної реалізації напрямів, визначених цим 

Меморандумом. 
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 4.2. Проводять регулярні зустрічі з метою обговорення питань з 

реалізації напрямів Меморандуму та обміну інформацією про діяльність 

Сторін. 

 4.3. Залучають представників Сторін до проведення правового 

інформування та навчання з питань захисту й поваги до прав і свобод 

громадян, задоволення їх екологічних, соціальних, економічних, культурних 

та інших інтересів, встановлених Конституцією України, законами України, з 

врахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів. 

 4.4. Розробляють та реалізують спільні проекти, беруть участь у 

реалізації обласних, всеукраїнських і міжнародних ініціатив з питань, що 

відповідають меті Меморандуму. 

 4.5. Проводять спільні заходи: круглі столи, семінари, конференції 

тощо за напрямами, що становлять взаємний інтерес. 

 4.6. Залучають до спільної діяльності представників громадських 

організацій та експертів. 

 4.7. Беруть участь в обговоренні проектів законів, інших нормативно-

правових актів, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень 

облпрофради що стосуються дотримання та захисту соціальних, економічних 

і трудових прав та свобод членів професійних спілок, інших працівників, з 

врахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів. 

 4.8. Координують дії представників Сторін при обговоренні й 

прийнятті рішень з питань реалізації напрямів визначених Меморандумом. 

 4.9. Узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму. 

 

5. Зобов'язання Сторін 

 

 5.1. Сторони беруть на себе зобов'язання зберігати інформацію з 

обмеженим доступом, отриману в ході реалізації Меморандуму. 

 5.2. Сторони зобов'язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти 

моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні. 

  

 

6. Строк дії Меморандуму 

 

 6.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання. 

 6.2. Меморандум укладається строком на п’ять років. Дія цього 

Меморандуму вважається продовженою на наступний п’ятирічний строк, 

якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу про свій намір припинити його дію 

не пізніш як за один місяць до закінчення його дії. 

 6.3. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму в 

будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за 

один місяць. 

 6.4. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було 

розпочато на підставі Меморандуму й не завершено протягом строку його дії, 

продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше узгоджені 

Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7. Заключні положення 

 

 7.1. Будь-які зміни й доповнення до цього Меморандуму вносяться  

тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною. 

 7.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування 

положень цього Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом 

консультацій та досягнення взаємної згоди. 

 7.3. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох 

примірниках, що є автентичними, по одному примірнику для кожної зі 

Сторін. 

 

 
 

 

 

 

 

 


