
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОДА  

про співробітництво  

між Миколаївським обласним  

центром зайнятості та Миколаївською 

обласною радою профспілок 

у сфері зайнятості населення 



УГОДА  

про співробітництво між Миколаївським обласним центром зайнятості 

та Миколаївською обласною радою профспілок 

у сфері зайнятості населення 

 

«14» травня  2014 року       м. Миколаїв 
 

 

Миколаївський обласний центр зайнятості (далі – ОЦЗ) в особі виконуючої 

обов’язки директора ОЦЗ Димчишиної Олени Володимирівни і Миколаївська 

обласна рада профспілок (далі – облпрофрада) в особі голови облпрофради 

Толмачова Юрія Петровича (далі – Сторони) уклали дану Угоду про наступне. 
 

І. Мета Угоди 

1.1. Угода укладена з метою поглиблення співпраці Сторін у сфері зайнятості 

населення, що має сприяти:  

 підвищенню рівня правової обізнаності працівників та роботодавців з 

метою додержання основних прав та гарантій у сфері зайнятості населення 

та у разі настання безробіття; 

 поступовому збільшенню рівня зайнятості в різних видах діяльності, 

зокрема промисловості, для недопущення зростання соціальної напруги 

через безробіття. 
 

ІІ. Організація роботи 

2.1. Сторони організовують виконання заходів, передбачених цією Угодою, 

як спільними зусиллями, так і самостійно. 

2.2. Сторони виконують зобов’язання за цією Угодою як безпосередньо, так і 

через свої організаційні структури. 
 

ІІІ. Спільні заходи 

3.1. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо основних положень 

законодавства про зайнятість та механізмів їх реалізації. 

3.2. Вироблення пропозицій з удосконалення механізму забезпечення 

зайнятості населення, у тому числі через ініціювання змін у законодавство про 

зайнятість. 

3.3. Участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому 

вивільненню працівників. 

3.4. Участь в інформаційних заходах, сприяння презентації та популяризації 

роботи Сторін. 

3.5. Надання консультацій з питань зайнятості. 

3.6. Сприяння легалізації зайнятості через висвітлення негативних наслідків 

незадекларованої праці. 

3.7. Участь у вивченні поточних та перспективних потреб ринку праці. 

3.8. Проведення профорієнтаційних уроків у навчальних закладах.



3.9. Правороз’яснювальна робота з молоддю у вищих навчальних закладах з 

питань основних прав та гарантій у сфері зайнятості населення. 
 

IV. Зобов'язання сторін 

4.1. ОЦЗ: 

4.1.1. Залучатиме, у випадку доцільності, фахівців облпрофради до роботи у 

комісіях за різними напрямами діяльності ОЦЗ. 

4.1.2. Оперативно надаватиме облпрофраді інформацію про новації у 

законодавстві про зайнятість, а також, у випадку надходження, офіційні 

тлумачення положень законодавства про зайнятість. 

4.2. Облпрофрада: 

4.2.1. Сприятиме включенню у колективні договори підприємств, установ, 

організацій положень щодо:  

- заходів зі створення та збереження робочих місць;  

- дотримання гранично допустимого рівня скорочення чисельності 

працівників;  

- зменшення плинності кадрів;  

- зобов’язань щодо конкретних строків та обсягів фінансування витрат на 

підвищення кваліфікації працівників;  

- заходів для підтримки молодих спеціалістів;  

- заходів для працевлаштування інвалідів. 

4.2.2. Здійснюватиме громадський контроль у сфері зайнятості населення. 

4.2.3. Братиме участь у розробці заходів щодо соціального захисту 

працівників, які вивільняються з підприємств, установ та організацій з ініціативи 

роботодавців. 
 

V. Контроль за виконанням Угоди 

5.1. Сторони щорічно розглядають виконання Угоди на спільному засіданні. 
 

VІ. Заключні положення 

6.1. Угода укладена Сторонами відповідно до повноважень, наданих 

Законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про 

зайнятість населення». 

6.2. За взаємним погодженням Сторін до цієї Угоди можуть вноситись 

доповнення та зміни, які оформляються спільним протоколом. 

6.3. Угода укладається строком на п’ять років. Термін дії Угоди може бути 

продовжено на той самий строк і на тих самих умовах, якщо жодна із Сторін не 

пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Угоди письмово не заявить про 

наміри припинити або змінити її. 

 


