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             Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і 

науки України надає роз’яснення  щодо процедури вступу та виходу з 

профспілки та порядку відрахування членських профвнесків до міському 
профспілки. 

Ст.42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

встановлено, що за наявності письмових заяв працівників, які є членами 

профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної 

плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески 

працівників відповідно до укладеного колективного договору в терміни 

визначені цим договором. 

Згідно ст. 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності»: «Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим 
майном профспілок, їх об'єднань, що належить їм на праві власності, 
здійснюють виборні органи профспілки…».  

П. 9 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України передбачено, 
що вступ у Профспілку і вихід з неї здійснюється на добровільній основі в 
індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої до первинної 
профспілкової організації і розглянутої на засіданні відповідного 
профоргану. 



Тобто, у випадках подачі окремими членами профспілки заяв щодо 
припинення відрахувань членських внесків, рішення щодо них приймають 
згідно Статуту виборні профспілкові органи, натомість ці функції у окремих 
випадках беруть на себе бухгалтери управління освіти, безпідставно 
підміняючи виборні профспілкові органи, що є грубим втручанням у 
діяльність профспілки.  

Заяву про вихід з профспілки розглядає виборний орган первинної 
профспілкової організації за участю працівника, з’ясовує причини виходу, 
пропонує шляхи вирішення проблем, які спонукали до виходу з профспілки, 
та приймає відповідне рішення на підставі Статуту Профспілки, в т.ч. ст. 85. 

Заява передається в бухгалтерію з протоколом зборів первинної 
профспілкової організації. 

Відповідно ст. 46 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності»: «особи, які чинять перешкоду здійсненню права 
громадян на об’єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні 
у порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або 
бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об’єднань, 
несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність відповідно до 
законів». 

Ст. 170 Кримінального кодексу України передбачено, що 
умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних 
партій, громадських організацій або їх органів - карається виправними 
роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох 
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років. 

 

 

Голова МК профспілки                                                           О. Дзюба 


