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І. СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ РАД В УКРАЇНІ

1.1. Загальна інформація
 На

національному рівні це питання не врегульовано.

 На рівні соціальних партнерів достатньо наявної
законодавчо-нормативної бази для створення галузевих
рад.
 На сьогодні в Україні створено 6 галузевих рад з розробки
професійних стандартів (гірничо – металургійний комплекс,
вугільно – промисловий комплекс, хімічна галузь,
електроенергетичний комплекс, машинобудування для АПК
та сфера ЖКП, управління нерухомістю і благоустрою.
 За станом на 01.10.2017 року розроблено 66 професійних
стандартів, які не мають статусу національного.
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1.2. Суміжна законодавчо-нормативна база
 ЗУ "Про зайнятість населення" за № 5067-VІ від 05.07.2012 р.

(стосовно
працевлаштування
молоді,
стимулювання
роботодавців до цього, введення ваучерів на профпідготовку
(перепідготовку) незайнятих осіб у віці старше 45 років (за
переліком професій і спеціальностей, який визначається
щорічно), визнання неформальної освіти тощо);
 ЗУ "Про формування та розміщення державного замовлення
на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів" за № 5499-VІ від 20.11.2012 р.;
 ЗУ "Про організації роботодавців, їх об'єднань, права і гарантії
їх діяльності" за № 5026-VІ від 22.06.2012 р. (ст. 26 стосовно
права організацій роботодавців на участь у розробленні та на
погодження професійних, освітньо-кваліфікаційних стандартів
тощо);
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 ЗУ







"Про професійний розвиток працівників" за № 4312-VІ
від 12.01.2012 р. (стосовно професійної підготовки на виробництві,
організації виробничих практик та стажування);
ЗУ «Про освіту» (статті 33 – 39 щодо НРК, НСК, Галузевих рамок
кваліфікацій, типів кваліфікацій, професійних стандартів, Національного
агенства з кваліфікацій, Кваліфікаційних центрів тощо);
Проект Трудового кодексу України в частині визнання професійних
кваліфікацій на заміну кваліфікаційних характеристик;
Постанова КМУ за № 1341 від 23.11.2011 р. "Про затвердження
Національної рамки кваліфікацій";
Розпорядження КМУ «Про затвердження Плану заходів із впровадження
НРК на 2016 – 2020 роки» (від 14 грудня за №1077 – р);
Постанова КМУ «Про
Порядок розроблення та затвердження
професійних стандартів» (від 31.05.2017 року за №373);
Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 29.12.2010
року за №1225» (від 21.06.2017 року)
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1.3. Авторські підходи із щодо створення галузевих
рад із розроблення професійних стандартів в
Україні
1.3.1. Створення організацій за професійно-галузевою ознакою,
які регулюють професійні кваліфікації та професійні стандарти
(Професійно-галузеві ради), діяльність яких повинна носити
постійний та інституціонально оформлений характер в Україні.
До складу (орієнтовно 50 - 60) Професійно-галузевих рад за
галузевою (за видом економічної діяльності) чи професійною
ознаками у рівних пропорціях входять:
- представники галузевих об'єднань роботодавців, якщо на їх
підприємствах зайнято не менш як 50,0% від загальної частки
працівників відповідного виду економічної діяльності. Якщо ця
норма не виконується, то відповідна квота заповнюється
представниками 10 найбільших підприємств галузі (виду
економічної діяльності);
- представники профільних центральних органів виконавчої
влади або уповноважені ними фізичні чи юридичні особи;
- представники профспілкових об'єднань відповідних галузей
(видів економічної діяльності);
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- представники перших 10 за обсягом підготовки навчальних закладів усіх
форм власності, які готують кадри за відповідною професійною групою, або
члени профільних науково-методичних комісій МОНмолодьспорту України
за відповідними напрямками, затвердженими наказом цього Міністерства;
представники інших зацікавлених сторін (профільних наукових
установ, міжнародних чи зарубіжних експертів, професійних та громадських
організацій, регіональних об'єднань тощо).*
Склад Професійно-галузевої ради, окрім представників навчальних
закладів та науково-методичних комісій МОНмолодьспорту України,
затверджується Міністром соціальної політики України.
Обсяги фінансування діяльності Професійно-галузевих рад залежать від
чисельності їх учасників, обсягів виконуваних робіт тощо. Джерела
фінансування носять диверсифікований характер за умови дотримання
норми, що не менш як 50,0% фінансово-матеріальних витрат покривається
роботодавцями (за винятком ситуації, коли основним замовником
підготовки кадрів виступає держава, наприклад, за такими напрямами
підготовки, як державне управління, правоохоронна діяльність,
національна безпека, охорона здоров'я, освітня діяльність тощо).
*У випадках, коли за видом економічної діяльності превалюють зайняті в певній бюджетній
сфері, до складу Професійно-галузевої ради повинно входити не менш як 50,0% представників
6
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1.3.2. Навчання членів Професійно - галузевих
рад основам розроблення професійних та
освітніх стандартів. Воно здійснюється в межах
виділених коштів державного бюджету у вигляді
цільової курсової підготовки, у т.ч. шляхом
друкування та розповсюдження відповідних
підручників, брошур та інших профільних
матеріалів.
1.3.3. Розроблення проектів професійних
стандартів
за
компетентнісним
підходом
здійснюється
відповідно
до
Порядку
розроблення та затвердження професійних
стандартів
та
відповідних
методичних
рекомендацій ( відповідний проект у розробці)
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1.4. Орієнтовне сегментування всеукраїнських та
галузевих об'єднань роботодавців та профспілок
Код
КВЕД
Розділ
Група

Назва

Назва
міністерства
(відомства)

Назва галузевого профспілкового
об`єднання

Назва галузевого об`єднання
роботодавців

3

4

5

6

1

2

Секція

А

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Міністерство
аграрної
політики
України

01

Сільське
господарство,
мисливство та
надання пов'язаних
із ними послуг

Професійна спілка працівників
агропромислового комплексу
України
Всеукраїнська профспілка агропромисловців України
Незалежна профспілка аграріїв
України
Незалежна профспілка фермерів
та приватних землевласників

Лісове
господарство та
лісозаготівлі

Державне
агентство
лісових
ресурсів
України
Міністерство
екології та
природних
ресурсів
України

Професійна спілка працівників
лісових галузей України

Розділ

Розділ

02

Українське об'єднання
організацій роботодавців
агропромислового
комплексу ″Українська
аграрна конфедерація″
Спілка орендарів і
підприємців України



Професійна спілка працівників
лісового господарства України
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1

2

3

4

5

Державне
агентство рибного
господарства

Професійна спілка працівників
рибного господарства України
Всеукраїнська професійна
спілка працівників морської та
рибогосподарської галузі
Професійна спілка водного
господарства

Розділ

03

Рибне
господарство

Секція

B

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Мінпаливенерго
України

Розділ

05

Добування
кам'яного та
бурого вугілля

-//Розділ

06

Група

06.2

Добування сирої
нафти та
природного газу
Добування
природного газу
Добування
металевих руд

Розділ

07

-//Мінпромполітики України

Професійна спілка працівників
вугільної промисловості
України
Незалежна профспілка
гірників України

6

Міжрегіональна спілка
рибогосподарських
об'єднань та підприємств
″Південьрибцентр″

Всеукраїнське об'єднання
організацій вугільної
промисловості
″Укрвуглероботодавці″

Профспілка працівників
нафтової і газової
промисловості України



Професійна спілка працівників
газових господарств України



Профспілка трудящих
металургійної і
гірничодобувної
промисловості України
(Профспілка металургів і
гірників України)

Всеукраїнське об'єднання
обласних організацій
роботодавців підприємств
гірничодобувної галузі
″Федерація роботодавці
гірників України″
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1

2

Секція

C

3

Група

Розділ

Група

Розділ

10

10.7

Виробництво хліба,
хлібобулочних і
борошняних
виробів

19

Міністерство
аграрної
політики
України

-//-

Всеукраїнська профспілка
працівників харчової, перебної
промисловості та суміжних
галузей
Всеукраїнська професійна спілка
харчової переробної
промисловості

-//-

Текстильне
виробництво

Міністерство
промислової
політики
України

Лісопильне та
стругальне
виробництво

Міністерство
промислової
політики
України



Виробництво коксу
та продуктів
нафтоперероблення

Мінпаливенерго
України



13

16.1

5

6

Переробна промисловість
Виробництво
харчових продуктів

Розділ

4

Профспілка працівників
текстильної та легкої
промисловості України



Всеукраїнське об'єднання
організацій роботодавців
роботодавців
хлібопекарської галузі
″Укрхлібпром″
Всеукраїнське об'єднання
обласних організацій
роботодавців підприємств
легкої промисловості
″Укрлегпром″
Всеукраїнське галузеве
об'єднання організацій
роботодавців
деревообробної
промисловості


10

Продовження 1.4
1
Група

Розділ

Група

Розділ

6
4
Міністерство
Професійна спілка
Всеукраїнське
об'єднання
галузевих
промислової
працівників хімічних та організацій роботодавців хімічної та
політики України нафтохімічних галузей нафтохімічної промисловості України
промисловості України
Професійна спілка
працівників ″ЛУКОЙЛ
−Україна″
21 Виробництво
МОЗ України
Всеукраїнська
основних
громадська
фармацевтичних
фармацевтична
продуктів і
професійна спілка
фармацевтичних
групи компаній
препаратів
″БІОКОН″
23.1 Виробництво скла та Мінпромполітики
Всеукраїнське об'єднання організацій
виробів зі скла
України
роботодавців ″Федерація роботодавців
скляної промисловості України″
24 Металургійне
Міністерство
Профспілка металургів іВсеукраїнське галузеве об'єднання
виробництво
промислової
гірників України
організацій роботодавців гірничополітики України
металургійної промисловості
Всеукраїнське об'єднання обласних
організацій роботодавців підприємств
металургійного комплексу ″Федерація
металургів України″
Всеукраїнське галузеве об'єднання
організацій роботодавців гірничометалургійної промисловості
Українська асоціація підприємств чорної
металургії

2
3
19.2 Виробництво
продуктів нафтоперероблення

5
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Продовження 1.4
1

Розділ

Група

Клас

Розділ

Розділ

Група

3

Мінпромполітики
України

25

Виробництво
готових металевих
виробів, крім
машин і
устатковання
Виробництво
зброї та
боєприпасів

Міністерство
оборони України
Міністерство
промислової
політики України

Профспілка працівників
оборонної промисловості
України

Механічне
оброблення
металевих виробів

Мінпромполітики
України

Профспілка працівників
машинобудування та
металообробки України

25.4

4

5

2

25.62

-//-

26

Виробництво
комп'ютерів,
електронної та
оптичної
продукції

27

Виробництво
електричного
устатковання

-//-

Виробництво
іншого
електричного
устатковання

-//-

27.9

Профспілка працівників
енергетики та
електротехнічної
промисловості України
(″Укрелектропрофспілка″)


Профспілка працівників
радіоелектроніки та
машинобудування України
Профспілка працівників
радіоелектроніки України

6

Всеукраїнське об'єднання
обласних організацій
роботодавців підприємств
машинобудівної та
металообробної галузей
"МеталоіндустріяУкраїна"
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4

5

6

Виробництво
машин і
устатковання,
н.в.і.у.

Мінпромполітики
України





Виробництво
інших машин і
устатковання
загального
призначення

-//-

Професійна спілка
машинобудівників та
приладобудівників України

Всеукраїнське об'єднання
обласних організацій
роботодавців підприємств
машинобудівної та
металообробної галузей
"Металоіндустрія-Україна"

-//-

28.3

Виробництво
машин і
устатковання для
сільського та
лісового
господарства

Профспілка працівників
автомобільного та
сільськогосподарського
машинобудування України

Асоціація підприємств
виробників та ремонтників
сільськогосподарської
техніки

-//-



29

Виробництво
автотранспортних
засобів, причепів і
напівпричепів

Всеукраїнське об'єднання
організацій роботодавців
підприємств автомобільної
промисловості

-//-





Розділ

30

Виробництво
інших
транспортних
засобів

Група

30.1

Будування суден і
човнів

-//-

1

Розділ

Група

Група

Розділ

2

28

28.2

3

Професійна спілка працівників
суднобудування України

Асоціація суднобудівників
України ″Укрсудпром″
13

Продовження 1.4
1

Група

Група

Розділ

Розділ

Група

6

3

30.3

Виробництво
повітряних і
космічних
літальних апаратів,
супутнього
устатковання

-//



32.5

Виробництво
медичних і
стоматологічних
інструментів і
матеріалів

Об'єднання організацій
роботодавців медичної та
мікробіологічної
промисловості України

Ремонт і монтаж
машин і
устатковання

-//



Асоціація підприємств
виробників та ремонтників
сільськогосподарської
техніки України

Постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря

Мінпаливенерго
України

Професійна спілка працівників
енергетики та електротехнічної
промисловості України



-//-

Незалежна галузева професійна
спілка енергетиків України



33

35

35.1

Виробництво,
передача та
розподілення
електроенергії

4

5

2

Міністерство
промислової
політики
України

Професійна спілка авіабудівників
України (ПАУ)
Профспілка працівників
космічного та загального
машинобудування України



14

Продовження 1.4
1

2

3
Будівництво

4
Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва та
житловокомунального
господарства
України

5

Професійна спілка будівництва та
виробництва будівельних
матеріалів України
Всеукраїнська вільна профспілка
дорожників та різноробочих

6

Всеукраїнське об'єднання
організацій роботодавців у
сфері будівництва,
проектування та
архітектури

Секція

F

Секція

G

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

Розділ

45

Оптова та роздрібна
торгівля
автотранспортними
засобами та
мотоциклами, їх
ремонт

Секція

H

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

Міністерство
економічного
розвитку і
торгівлі
України

Всеукраїнська спілка працівників
та підприємців торгівлі,
громадського харчування та
послуг
Профспілка споживчої кооперації
України
Всеукраїнська професійна спілка
працівників сфери обслуговування
і торгівлі ″Порука″

Асоціація роботодавців
торгівлі та комерційної
сфери економіки України
Асоціація фахівців з
нерухомості (ріелторів)
України
Всеукраїнська громадська
організація ″Спілка
кооператорів та
підприємцівУкраїни″

15

Продовження 1.4
1

Розділ

Група

Клас

2

3

4

5

Наземний і
трубопровідний
транспорт

Міністерство
інфраструктури
України

Всеукраїнська незалежна
професійна спілка працівників
транспорту
Федерація професійних спілок
транспортників України (ФПТУ)

Пасажирський
залізничний
транспорт
міжміського
сполучення

-//-



Пасажирський
залізничний
транспорт
міжміського
сполучення

-//-

Професійна спілка залізничників
та транспортних будівельників
України
Вільна профспілка машиністів
України (ВПМУ)
Вільна профспілка залізничників
України

49

49.1

49.10

6

Українська спілка
автомобільного транспорту
та логістики.
Всеукраїнська асоціація
автомобільних перевізників
Всеукраїнське обєднання
організацій роботодавців
транспорту ″Федерація
роботодавців транспорту
України″
Всеукраїнське об'єднання
роботодавців
автомобільного транспорту

Міжнародна організація
роботодавців підприємств
галузі залізничного
транспорту "Федерація
залізничників України"



16

Продовження 1.4
1

Група

Розділ

2

3
Вантажний
автомобільний
49.4 транспорт, надання
послуг перевезення
речей
Водний транспорт
50
Пасажирський
морський транспорт

Група

50.1

Група

50.2

Група
Розділ
Група
Клас

4
5
Міністерство Українська профспілка транспортних та
інфраекспедиційних працівників
структури
України
-//-

-//-

Вантажний морський
транспорт
Пасажирський
50.3
річковий транспорт
Авіаційний транспорт
51

-//-

Пасажирський
авіаційний транспорт
Пасажирський
51.10
авіаційний транспорт

-//-

51.1

-//-//-

-//-

Федерація професійних спілок
працівників водного транспорту та
плавскладу України
Професійна спілка працівників
морського транспорту України
Українська профспілка працівників
транспорту та докерів
Профспілка ″Всеукраїнське об'єднання
солідарності моряків″
Професійна спілка працівників водного
господарства України
Українська професійна спілка
працівників річкового транспорту
Всеукраїнська професійна спілка
пілотів
Профспілка авіапрацівників України
Професійна спілка ”Асоціація льотного
складу цивільної авіації України”
Всеукраїнська профспілка ″Федерація
авіаційних диспетчерів України″

6

Об'єднаня організацій
роботодавців морської
індустрії України
″Укрморпром″
Чорноморська регіональна
організація роботодавців
підприємств із
працевлаштування моряків







17

Продовження 1.4
1
Секція

2

I

3

4

5

Тимчасове
розміщування й
організація
харчування

Мінекономрозвитку
України

Всеукраїнська професійна спілка працівників
та підприємців торгівлі, громадського
харчування

Інформація та
телекомунікації

МОН України

Всеукраїнська профспілка працівників сфери
комп′ютерних та інформаційних
комунікаційних технологій

6

Всеукраїнське об'єднання
обласних організацій
роботодавців у сфері
телекомунікацій та
інформаційних технологій
Українська асоціація
видавців та
книгорозповсюджувачів.

Секція

J

Секція

K

Фінансова та страхова діяльність
Мінфін
України

Всеукраїнська профспілка працівників
науки, виробництва та фінансів



64

Надання фінансових
послуг, крім
страхування та
пенсійного
забезпечення
Діяльність
центрального банку

Національний
банк України

Всеукраїнська професійна спілка працівників
фінансових установ та організацій, що
обслуговують фінансові установи
Професійна спілка працівників
Промінвестбанку України
Професійна спілка працівників відкритого
акціонерного товариства ″Державний
експортно-імпортний банк України”
Професійна спілка працівників Акціонерного
поштово-пенсійного банку ″Аваль″
Професійна спілка працівників Відкритого
акціонерного товариства ″Райфайзен Банк
″Аваль″
Всеукраїнська професійна спілка працівників
Акціонерного товариства "Український
інноваційний банк"



Розділ

Клас

64.11

18

Продовження 1.4
1

2

Група

64.2

Розділ

Клас

66

3
Діяльність холдингових
компаній
Допоміжна діяльність у
сферах фінансових послуг
і страхування

Оцінювання ризиків та
66.21 завданої шкоди

4

Мінфін України

Розділ

69

Діяльність у сферах права Мінфін України
та бухгалтерського обліку

Група

69.1

Група

Розділ

69.2

71

Профспілка страхових брокерів





-//-

Професійна, наукова та технічна діяльність

6


Міністерство Державного
майна України

M

Секція

5



Діяльність у сфері права Міністерство юстиції
України

Всеукраїнська профспілка
працівників сфери права



Діяльність у сфері
Міністерство доходів і
бухгалтерського обліку й зборів України
аудиту; консультування з
питань оподаткування

Всеукраїнська профспілка
працівників сфери бухгалтерського
обліку та аудиту



Діяльність у сферах
архітектури та
інжинірингу; технічні
випробування та
дослідження

Професійне об'єднання інженернотехнічних працівників України
Професійна спілка працівників
геології, геодезії та картографії
України



Міністерство
регіонального розвитку
будівництва та житловокомунального
господарства України

19

Продовження 1.4
1

2

Розділ

79

Секція

O

Розділ

84

3

4

Діяльність туристичних Мінагентств, туристичних інфраструктури
операторів, надання
України
інших послуг
бронювання та пов'язана
з цим діяльність

5
Всеукраїнська незалежна профспілка
працівників туристичної галузі та сфери
обслуговування працюючих в Україні і
різних країнах світу

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Державне управління й Міністерство
Професійна спілка працівників державних
оборона; обов'язкове
оборони України установ України
соціальне страхування Мінпромполітики Всеукраїнська професійна спілка
України
народних депутатів України у Верховній
Міністерство
Раді України
соціальної
Професійна спілка працівників системи
політики України державного матеріального резерву України
Держслужба
Всеукраїнська профспілка працівників
України
органів державної податкової служби
Мінфін України
Всеукраїнська профспілка працівників
Держрезерв
страхових компаній
України
Всеукраїнська профспілка працівників
Міністерство
сфери страхування ″Соціальний захист″
доходів і зборів
Професійна спілка працівників оборонної
України
промисловості
Профспілка страхових брокерів України

6
Всеукраїнське
об'єднання організацій
роботодавців
«Всеукраїнська
Федерація
роботодавців у сфері
туризму»


20

Продовження 1.4
1

Група

Клас

Клас

Група

2

84.1

84.13

84.24

84.3

3

4

5

6

Державне
управління
загального
характеру;
соціальноекономічне
управління

Міністерство доходів Професійна спілка працівників
і зборів
молодіжних житлових комплексів та
України
комітетів місцевого самоврядування
України
Професійна спілка працівників митних
органів України



Регулювання та
сприяння
ефективному
веденню
економічної
діяльності
Діяльність у сфері
охорони
громадського
порядку та безпеки

Мінекономрозвитку Всеукраїнська професійна спілка
працівників органів державної
України
статистики



Міністерство
внутрішніх справ
України
Міноборони України



Професійна спілка атестованих
працівників органів внутрішніх справ
України
Професійна спілка працівників
Збройних сил України
Діяльність у сфері Міністерство
Професійна спілка працівників
обов'язкового
соціальної політики соціального страхування та потерпілих
соціального
України
від нещасних випадків і
страхування
профзахворювань на виробництві
України ″Соціал″
Професійна спілка працівників
Пенсійного фонду України



21

Продовження 1.4
1

2

Секція

P

Розділ

85

Група

85.1

Група

85.5

Секція

Q

3
Освіта
Освіта

-//-

Інші види освіти

-//-

Розділ

5

6

Профспілка працівників освіти та
науки



-//-



Професійна спілка працівників
Національної Академії Наук
України
Вільна профспілка освіти і науки
України

86

Міністерство
охорони
здоров’я
України
-//-

Професійна спілка працівників
охорони здоров′я України
Вільна профспілка медичних
працівників України
-//-

86.1

88



Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Діяльність лікарняних
закладів
Група

МОН України

Дошкільна освіта

Охорона здоров'я
Розділ

4

Надання соціальної
Міністерство
допомоги без
соціальної
забезпечення проживання політики
України

Профспілка працівників
соціальної сфери України


Українська Федерація
роботодавців охорони здоров'я
Українська Федерація громадських
організацій сприяння охороні
здоров'я



22

Продовження 1.4
1

2

Секція

R

Розділ

90

Розділ

92

Розділ

93

Група

Секція

3

4

5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Діяльність у сфері
Міністерство
Профспілка працівників культури
творчості, мистецтва та культури України України
розваг
Всеукраїнська професійна спілка
″Незалежна медіа-профспілка
України″
Професійна спілка ″Журналіст
України″
Організація азартних Мінекономрозвитку Незалежна профспілка працівників
ігор
України
грального бізнесу України

Діяльність у сфері
спорту, організації
відпочинку та розваг
Діяльність у сфері
спорту

Мінмолодьспорту
України



Всеукраїнська профспілка
працівників фізичної культури і
93.1
спорту
Всеукраїнська професійна спілка
″Футбол України″
Надання інших видів Мінекономрозвитку Професійна спілка таксистів
послуг
України
S
-//-

6
Всеукраїнське об'єднання
організацій роботодавців галузі
культури, відпочинку та розваг
″Всеукраїнська спілка
підприємств індустрії розваг″
Всеукраїнське об'єднання
організацій роботодавців галузі
культури, відпочинку та розваг
″Всеукраїнська спілка
підприємств індустрії розваг″



Всеукраїнське галузеве
об'єднання організацій
роботодавців побутового
обслуговування населення

23

Продовження 1.4
1

Розділ

Група

2

3

4

Діяльність
громадських
організацій



Українська Федерація
профспілкових організацій −
профспілка працівників спільних
підприємств
Всеукраїнська професійна спілка
працівників кооперації та інших
форм підприємництва



Діяльність організацій
промисловців і
підприємців,
професійних
організацій



Всеукраїнська професійна спілка
працівників малого та середнього
бізнесу ″Єднання″
Професійна спілка працівників
вільного підприємництва України
Всеукраїнська професійна спілка
товаровиробників та підприємців
Всеукраїнська профспілка
″Підприємці України″



94

94.1

5

6

24

Продовження 1.4
1

2

3
Діяльність
професійних
спілок

Група

94.2

Секція

T

4
5
 Всеукраїнська незалежна Профспілка 
(ВНП)
Всеукраїнська професійна спілка
″Вільний вибір″
Всеукраїнська професійна спілка
″Україна″
Українська міжгалузева республіканська
профспілка ″Праця″
Всеукраїнська професійна спілка
″Столиця-Регіони″
Всеукраїнська професійна спілка
″Національне відродження″
Всеукраїнське об'єднання солідарності
трудівників (ВОСТ)
Всеукраїнська незалежна профспілка
об'єднання солідарності трудівників
″Трудящі″
Всеукраїнська професійна спілка
″Соціальний прогрес″
Діяльність домашніх господарств

Розділ

96

Надання інших
індиві-дуальних
послуг

Разом

Секцій – 14
Розділів – 36
Груп – 31
Класів – 7



6

Всеукраїнське галузеве об'єднання
організацій роботодавців побутового
обслуговування населення
Всеукраїнська громадська організація
″Спілка перукарів України″

21

97

41

25

26

