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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА ДОСВІДУ 

Пологівська районна організація профспілки 

працівників освіти і науки 
Кількість первинних профспілкових організацій - ЗО 
Кількість членів профспілки - 1389 
На обліку непрацюючих пенсіонерів - 260 
Жінок - 890 
Молоді до 35 років - 290 
Адреса : 70600, м. Пологи вул. Жовтнева,70 
Голова: Мовчан Зоя Адамівна 
Контактний телефон: 2-38-65 

Куйбишевська районна організація профспілки 

працівників освіти і науки 
Кількість первинних профспілкових організацій - 26 
Кількість членів профспілки - 941 
На обліку непрацюючих пенсіонерів - 271 
Жінок - 762 

Молоді до 35 років - 81 
Адреса : 71001, смт. Куйбишеве, пер. Пролетарський, 7 

Голова: Антонова Зоя Федорівна 
Контактний телефон : 2-08-41 



 

Мовчан Зоя Адамівна, голова 

Пологівської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки 

України. 

9 серпня 1948 р.н. 

Народилась в м.Пологи Запорізької 

області 

Освіта - вища: Запорізький державний педагогічний 

інститут, 1974р. Вчитель української мови та 

літератури. 

Загальний стаж роботи - 46 років 

Стаж роботи в галузі освіти - 25 років  

Стаж профспілкової роботи -23 роки. 

Обрана головою Пологівської РО Профспілки в 1989 році. 

Нагороди: 

- медаль «За доблестньїй труд» ,1970р. 

- знак «Відмінник народної освіти», 1984р. 

- нагрудний знак ФПУ «Профспілкова відзнака», 1998р. 

- почесні грамоти :ФПУ (2008р.), ЦК ППОНУ (1998 р.) 

- почесна грамота Запорізької ОДА (2009р.) 

- диплом лауреата обласного конкурсу «Господиня свого 

краю»,2005р. 

Інформаційна карта досвіду 



 

Антонова Зоя Федорівна, голова 

Куйбишевської районної організації 

Профспілки працівників освіти і науки 

України. 

27 березня 1952р.н. Народилась в 

Кіровській області Російської Федерації. 

Освіта - вища: Кіровський ДПУ 1976р.; вчитель 

біології. 

Вчитель - методист вищої кваліфікаційної категорії 

Загальний стаж роботи, -41 рік стаж роботи в галузі 

освіти. 

Стаж профспілкової роботи -24 роки. 

Обрана головою Куйбишевської РО Профспілки в 1987 

році. 

Нагороди: 

- звання: «Відмінник народної освіти» (1987р.), 

«Старший вчитель» (2001р.), «Вчитель -методист», 

- Подяка Запорізької ОДА (2005р.), 

- Почесні грамоти : ФПУ (2005,2007,2009р.р.), ЦК 
» 

ППОНУ (2012р.), Запорізької облпрофради 

(2005,2006р.р.), ЗООППОНУ (2004р.). 

- Нагрудний знак ФПУ «Профспілкова відзнака» 

(2010р.). 

Інформаційна карта досвіду 

 



                                            А Н О Т А Ц І Я 
                                  на досвід роботи  
Пологівської та Куйбишевської районних організацій Профспілки 
працівників освіти і науки України щодо реалізації прав та 
повноважень членів Профспілки, передбачених законом України 
«Про профспілки..», статутом галузевої Профспілки по захисту 
духовних інтересів, розвитку культурно-масової, фізкультурно –
спортивної, екскурсійно-туристичної діяльності 
 
 На виконання річного плану роботи ЗООППОНУ на 2012рік та 
з метою вивчення стану реалізації постанов ІІІ пленуму ЦК 
Профспілки від 30.11.2011р., президії комітету ЗООППОНУ від 
8.11.2011р. в травні 2012року заступником голови ЗООППОНУ 
Юдіними Ю.І. та головним спеціалістом Баламутом І.В. було 
вивчено і проаналізовано діяльність Пологівської та Куйбишевської 
РО Профспілки щодо реалізації прав та повноважень членів 
Профспілки по задоволенню духовних інтересів, розвитку культурно-
масової, фізкультурно-туристичної роботи. 
 Результати роботи були розглянуті на засіданні У пленуму 
комітету ЗООППОНУ   31 травня 2012року. Пленум дав високу 
оцінку діяльності Пологівської та Куйбишевської районних 
організацій Профспілки з зазначених напрямків статутної діяльності 
та прийняв рішення про узагальнення цього  профспілкового досвіду 
як кращого. 
 Досвід цієї роботи в обох сільських районах області формувався 
і видозмінювався протягом багатьох  років. Його різноплановість, 
глибина, масштабність обумовлена, перш за все, регіональними 
особливостями і можливостями, стрімким скороченням в 90-ті роки 
закладів культури, соціальної сфери, занепадом фізкультурно- 
спортивної бази, невисоким соціальним статусом та низьким рівнем 
заробітної плати працівників бюджетної сфери. 
 Цей позитивний, передовий, багато в чому новаторський, 
послідовний досвід є водночас індивідуальним і колективним. Його 
формування, здебільшого,  почалося з особистих ідей та ініціатив 
голів районних організацій галузевої Профспілки. Вони знаходили 
підтримку у виборних профспілкових органах, соціальних партнерів, 
реалізувались в районному масштабі. Зараз багато з цих форм 
статутної профспілкової діяльності широко застосовуються 
колективами закладів освіти. Деякі з них («Учительська весна», «Міс 
освітяночка», районні туристичні зльоти, спартакіади) набули 
статусу загально районних традицій. 
 
 
 



 
 
 Ці напрямки діяльності, форми роботи гармонійно співпадають 
з тенденціями та програмами суспільного та регіонального 
розвитку, соціальним запитом членів Профспілки, їх інтересами. 
 Оптимальність фізичних, моральних, матеріальних затрат для 
досягнення стабільного позитивного результату, заданого рівня 
результатів в мінливих соціально-економічних та політичних умовах, 
обумовлюється їх раціональним розподілом між районною, 
первинними організаціями Профспілки, закладами освіти, активним 
залученням соціальних партнерів, спонсорів. 
 Актуальність досвіду полягає в його потрібності, 
зацікавленості в ньому членів Профспілки, громади, органів місцевого 
врядування, соціальних партнерів. Це і є вектором його 
перспективності, подальшого удосконалення та розвитку. 
 Узагальнений досвід достатньо перевірений  часом, 
зарекомендований позитивними високими результатами, має 
широкий  потенціал для наслідування, творчого використання, 
масового втілення в практиці діяльності обласних, районних, 
міських, первинних профспілкових організацій. Його зміст відповідає 
вимогам та сучасним досягненням профспілкового руху, статутним 
та програмним положенням галузевої Профспілки, соціально-
економічному розвитку галузі та освітнього простору регіону. 
 За класифікацією цей досвід є комплексним, т.я. охоплює 
декілька напрямків статутної профспілкової діяльності: 

- організаційна робота, 
- захист та задоволення духовних, дозвіллєвих інтересів членів 
Профспілки, 

- колективно-договірна робота, соціальне партнерство, 
співпраця з іншими галузевими профспілками, громадськими та 
політичними організаціями, органами влади та самоврядування, 

- культурно-масова, фізкультурно - оздоровча, спортивно-
туристична, екскурсійна діяльність, 

- співпраця зі ЗМІ та ін. 
Він поєднує в собі ознаки репродуктивності, пошуковості, 
новаторства, що визначає його високу результативність за 
ознакою ефективності. За терміном дії –довгостроковий. 
 В описі досвіду роботи розкрито причини його виникнення, 
зміст, форми і методи роботи, їх ефективність. Наведені 
статистичні матеріали, що підтверджують результативність  
 
 
 
 



 
 
цієї роботи. В описі досвід районних організацій тісно 
переплітається з досвідом первинок, закладів освіти. Наведено 
приклади ефективного соціального партнерства. 
 Додатки, що складаються з документів виборних 
профспілкових органів, фото-відеоматеріалів, матеріалів 
співпраці зі ЗМІ вигідно доповнюють основний зміст. 
 Досвід роботи Пологівської та Куйбишевської районних 
організацій Профспілки щодо реалізації прав та повноважень 
членів Профспілки по захисту духовних інтересів, розвитку 
культурно-масової, фізкультурно- спортивної, екскурсійно- 
туристичної діяльності є перспективним, заслуговує на уважне 
вивчення, вдумливе осмислення, творче втілення. 
 
 
 
 
                                                      Заступник голови ЗООППОНУ 
                                                      Юдін Ю.І. 
 
м.Запоріжжя 
серпень 2012р. 

 
 
 
 
 



                                                         О П И С 
досвіду роботи Пологівської та Куйбишевської 
районних організацій Профспілки працівників 
освіти і науки України щодо реалізації прав та 
повноважень членів Профспілки, передбачених 
законом України  «Про профспілки…», статутом 
галузевої Профспілки по захисту духовних інтересів, 

розвитку культурно-масової, фізкультурно- 
спортивної, екскурсійно–туристичної діяльності. 

 
 На виконання річного плану роботи ЗООППОНУ на 2012рік та 
з метою вивчення стану реалізації постанов ІІІ пленуму ЦК 
Профспілки від 30.11.2011р., президії комітету ЗООППОНУ від 
8.11.2011р. в травні 2012року заступником голови ЗООППОНУ 
Юдіними Ю.І. та головним спеціалістом Баламутом І.В. було 
вивчено і проаналізовано діяльність Пологівської та Куйбишевської 
РО Профспілки щодо реалізації прав та повноважень членів 
Профспілки по задоволенню духовних інтересів, розвитку культурно-
масової, фізкультурно-спортивної, екскурсійно-туристичної роботи. 
 Результати роботи були розглянуті на засіданні У пленуму 
комітету ЗООППОНУ   31 травня 2012року. Пленум дав високу 
оцінку діяльності Пологівської та Куйбишевської районних 
організацій Профспілки з зазначених напрямків статутної діяльності 
та прийняв рішення про узагальнення цього  профспілкового досвіду 
як кращого. 
 Досвід цієї роботи в обох сільських районах області формувався 
і видозмінювався протягом багатьох  років. Його різноплановість, 
глибина, масштабність обумовлена, перш за все, регіональними 
особливостями і можливостями, стрімким скороченням в 90-ті роки 
закладів культури, соціальної сфери, занепадом фізкультурно- 
спортивної бази, невисоким соціальним статусом та низьким рівнем 
заробітної плати працівників бюджетної сфери. 
 Цей позитивний, передовий, багато в чому новаторський, 
послідовний досвід є водночас індивідуальним і колективним. Його 
формування, здебільшого,  почалося з особистих ідей та ініціатив 
голів районних організацій галузевої Профспілки. Вони знаходили 
підтримку у виборних профспілкових органах, соціальних партнерів, 
реалізувались в районному масштабі. Зараз багато з цих форм 
статутної профспілкової діяльності широко застосовуються 
колективами закладів освіти. Деякі з них («Учительська весна», «Міс 
освітяночка», районні туристичні зльоти, спартакіади) набули 
статусу загально районних традицій. 
 
 



 
 
 
 Ці напрямки діяльності, форми роботи гармонійно співпадають 
з тенденціями та програмами суспільного та регіонального 
розвитку, соціальним запитом членів Профспілки, їх інтересами. 
 Оптимальність фізичних, моральних, матеріальних затрат для 
досягнення стабільного позитивного результату, заданого рівня 
результатів в мінливих соціально-економічних та політичних умовах, 
обумовлюється їх раціональним розподілом між районною, 
первинними організаціями Профспілки, закладами освіти, активним 
залученням соціальних партнерів, спонсорів. 
 Актуальність досвіду полягає в його потрібності, 
зацікавленості в ньому членів Профспілки, громади, органів місцевого 
врядування, соціальних партнерів. Це і є вектором його 
перспективності, подальшого удосконалення та розвитку. 
 Узагальнений досвід достатньо перевірений  часом, 
зарекомендований позитивними високими результатами, має 
широкий  потенціал для наслідування, творчого використання, 
масового втілення в практиці діяльності обласних, районних, 
міських, первинних профспілкових організацій. Його зміст відповідає 
вимогам та сучасним досягненням профспілкового руху, статутним 
та програмним положенням галузевої Профспілки, соціально-
економічному розвитку галузі та освітнього простору регіону. 
 За класифікацією цей досвід є комплексним, т.я. охоплює 
декілька напрямків статутної профспілкової діяльності: 

- організаційна робота, 
- захист та задоволення духовних, дозвіллєвих інтересів членів 
Профспілки, 

- колективно-договірна робота, соціальне партнерство, 
співпраця з іншими галузевими профспілками, громадськими та 
політичними організаціями, органами влади та самоврядування, 

- культурно-масова, фізкультурно - оздоровча, спортивно-
туристична, екскурсійна діяльність, 

- співпраця зі ЗМІ та ін. 
Він поєднує в собі ознаки репродуктивності, пошуковості, 
новаторства, що визначає його високу результативність за 
ознакою ефективності. За терміном дії –довгостроковий. 
 В описі досвіду роботи розкрито причини його виникнення, 
зміст, форми і методи роботи, їх ефективність. Наведені 
статистичні матеріали, що підтверджують результативність  
 
 
 



 
 
 
цієї роботи. В описі досвід районних організацій тісно 
переплітається з досвідом первинок, закладів освіти. Наведено 
приклади ефективного соціального партнерства. 
 Додатки, що складаються з документів виборних 
профспілкових органів, фото-відеоматеріалів, матеріалів 
співпраці зі ЗМІ вигідно доповнюють основний зміст. 
 Спонтанно цей  досвід роботи спостерігався і вивчався 
протягом останніх років. Системно, він був проаналізований і 
узагальнений в травні –серпні 2012року. 
      В ході вивчення системи роботи пройшли зустрічі  головою 
Пологівської РДА Коноваленком Ю.А., начальниками районних 
відділів освіти, профспілковим активом. 
 
 
    Разом з головами РО Профспілки питання вивчалось в ППО: 
 

Заклад Директор Голова ППО Чисельність членів 
Профспілки 

          Пологівський район:  
Пологівський НВК 
№5 

Капітонов П.В. Лисенко Л.П. 50 

Новоселівська ЗОШ 
І-ІІІст. 

Грицюк Н.Д. Шамрай Л.П. 35 

Кінськороздорівський 
НВК 

Мелешко В.І. Арестенко Т.В. 72 

         Куйбишевський район:  
Гусарківська ЗОШ   
І-ІІІст. 

Сіляєв В.М. Артамонова В.І. 33 

Олексіївська ЗОШ  
І-ІІІст. 

Котенко А.Л. Грипак Т.Г. 66 

ДНЗ(ясла-садок) 
«Сонечко» 
Куйбишевської 
сільради 

Маринович І.М. Тоцька Н.Л. 51 

 
 
 

 



 
 
 Обидві районні організації, ППО закладів та установ освіти 
мають необхідні нормативні, інструктивні, методичні матеріали з  
питань цього напрямку статутної діяльності. 
 Задоволення духовних потреб, організація змістовного дозвілля, 
створення умов для творчої самореалізації членів Профспілки, 
розвиток художньої самодіяльності, аматорського мистецтва, 
спортивно-туристичної, екскурсійної роботи мають своє належне 
відображення в Положеннях про РО Профспілки, ППО, планах їх 
роботи, діяльності рад РОП, постійних комісій рад та ПК, на 
шпальтах місцевої преси,  її сайтах, репортажах телерадіокомпанії 
ТВ-5. 
 Голови обох РОП є головами районних координаційних рад і до 
роботи з цього напрямку статутної діяльності залучають інші 
галузеві районні організації профспілок (культури, охорони здоров’я, 
державної служби, агропромислового комплексу) та профспілкові 
комітети підприємств, що сприяє підвищенню ефективності 
мотиваційної складової профспілкового руху,  авторитету 
освітянської Профспілки. Ця робота допомагає активізувати 
соціальне партнерство з органами місцевого самоврядування, 
депутатами різного рівня, спонсорами. Активно співпрацюють з 
районними організаціями галузевої Профспілки: 
 
                                               Пологівський район: 
 

- Коноваленко Ю.А., голова РДА, 
- Журавльов П.І., голова райради, 
- Корольов В.А., мер міста, 
- Чуприна І.М., голова агрофірми ім.Т.Г.Шевченка, депутат 
райради, 

- Межейко В.І., депутат облради, голова комісії з  гуманітарних 
питань, 

- Шаповаленко В.В., комерційний директор олійно-
екстракційного заводу. 

 
                                               Куйбишевський район: 
 

- Зайковський В.О., голова РДА, 
- Савчук Ю.В.,голова райради, 
- Шульга В.М., директор агрокомплексу «40-років Жовтня», 
- Бастрига І.М.,депутат ВР України ІУ скликання. 
       
 
 



 
 
                                                 ЗМІ 
 
- районні газети «Районка», «Пологівські вісті», 
- районна газета «Рідний край» (Куйбишевський район), 
- ТРК «ТВ-5» (регіональний корпункт), 
- Радіо «Славія» Пологівського району. 

 
 В Пологівському районі на сайті районної газети «Пологівські 
вісті» подається оперативна інформація про заходи ще до виходу 
газети. 
 Завдяки співпраці Антонової З.Ф. з заступником редактора 
районної газети «Рідний край» Черниш Тетяною Олексіївною 
інформація про заклади освіти, поважних освітян району друкується 
майже щотижня, а той по кілька разів на тиждень. 
 На виконання постанови президії комітету ЗООППОНУ від 
8.11.2011р. на засіданнях рад обох РОП в грудні 2011 року було 
розглянуто питання про роботу по задоволенню духовних потреб 
членів Профспілки,розвиток  
культурно –масової, спортивно-туристичної, екскурсійної роботи. 
Голови РОП ознайомили голів ППО з зазначеною постановою 
президії комітету ЗООППОНУ,матеріалами та постановою ІІІ 
пленуму ЦК Профспілки, 
 обговорили стан цієї роботи в районних організаціях та прийняли 
відповідні рішення по її подальшому розвитку. За рекомендаціями рад 
РОП ці питання було розглянуто і на засіданнях ПК ППО. Про це 
свідчать відповідні протоколи і матеріали засідань рад РОП та ПК 
ППО. 
 При радах районних організацій Профспілки, ПК закладів освіти 
зі значною кількістю членів Профспілки створені відповідні профільні 
постійні комісії. Їх роботу сплановано. Мають місце протоколи і 
матеріали засідань. 
 Періодично на засіданнях рад РОП заслуховуються питання 
щодо стану цієї роботи в окремих ППО. В Пологівській РОП 
узагальнено досвід роботи ППО Новоселівської ЗОШ, Пологівського 
НВК№5, в  Куйбишевській РОП –ЗОШ «Інтелект». В обох 
організаціях та їх ППО мають місце постери, фотоальбоми, 
відеозаписи заходів, тематичні куточки, фото колажі. 
 Цей напрямок статутної діяльності широко висвітлюється і в 
газетах, вісниках закладів освіти: «Профспілковий вісник» ППО 
Новоселівської ЗОШ Пологівського району, школи «Інтелект» 
Куйбишевського району. 
 



 
 
 Цей напрямок статутної діяльності є темою профспілкових 
семінарів, навчань: 
2009р. -  спільний семінар голів ППО Пологівської і Куйбишевської 
РОП в  
               Кінськороздорівському НВК, 
 
жовтень 2011р. - районний семінар голів ППО Куйбишевського 
району в  
                             Олексіївській ЗОШ. 
 
грудень 2011р. - районний семінар голів ППО Пологівського району. 
 
2011р.    - спільне засідання школи молодих голів ППО Пологівського і  
                    Куйбишевського районів на базі Куйбишевської ЗОШ    
                   «Інтелект» 
Обома організаціями широко використовується матеріальна база 
районних будинків культури, у Пологах –будинків культури 
підприємств, кінотеатру. В більшості шкіл є актові зали. 
 Часто свята та заходи організовані районними організаціями 
галузевої Профспілки та ППО, переростають в районні, міські, 
селищні свята. 

 
Рік Кількість 

проведених 
культурно-

масових заходів 

Огляди 
самодіяльної 
художньої 
творчості 

Кількість 
охоплених 
ними членів 
Профспілки 
(колонки 2+3 

разом) 
                                          Пологівська РОП 

2009 7 1 1830 
2010 7 1 1634 
2011 7 1 1715 

                                       
                                            Куйбишевська РОП 

2009 4 1 547 
2010 5 1 562 
2011 5 1 570 

 
 
 
 
 



 
 
 
        Найбільш значущими, традиційними, масовими святами та 
заходами є: 

- міжрайонний  конкурс «Учительська весна», започаткований 
Пологівською РОП 7 років тому. Зміст конкурсної програми 
щорічно змінюється: творчі портрети закладів освіти, молоді 
учительські подружні пари, творчість молодих вчителів. 

 Сьогодні вчорашні учасники стають керівниками, 
заступниками керівників шкіл. Цього року в ньому під девізом 
«Творчістю єднаємо серця» прийняли участь молоді вчителі 
Пологівського, Куйбишевського, Хортицького (м.Запоріжжя) 
районів. Інформація про цьогорічний конкурс розміщена у місцевій 
пресі та на сайті ФПУ; 
- районні конкурси команд КВК; 
- міжгалузеві профспілкові свята «Її величність –жінка» (про 
жінок-профлідерів Пологівського району), «Жінка року» в 
Куйбишевському районі; 

- районні свята до Дня працівників освіти «Серце учителя – 
вічний неспокій»; 

- свята для творчо працюючих педагогів, переможців конкурсу 
«Учитель року», обдарованих учительських дітей в 
Пологівському районі; 

- «Дві зірки», «Освітянська родина», «Міс освітяночка», «Моя 
сім’я» в Куйбишевському районі; 

- Свято для профспілкового активу «Творчістю єднаємо серця» в 
Пологівському районі, «З людьми і для людей» - в 
Куйбишевському районі. В Куйбишевській РОП цей захід став 
результатом конкурсу –огляду роботи ППО. 

        Значна робота проводиться по вшануванню ветеранів війни   
    та праці. 
 ППО сільських закладів освіти є рушійною силою у  
     підготовці і проведенні селищних свят. Цікавим є досвід роботи  
     ППО: 
- виїзні конкурси для ветеранів на їх подвір’ ї  

(Пологівський НВК№5), 
- міжшкільні спортивні змагання працівників, виїзні концертні 
програми по селам, шкільне свято молодого вчителя 
(Новоселівська ЗОШ); 

- народознавські селищні свята, вечорниці, свято-виставка 
«Україна вишивана» (Кінськороздорський НВК); 

 
 



 
 
 

- виставки творчих доробків працівників, посвята в молоді 
вчителі, участь у щорічному фестивалі «Гусарківська бульба» 
(Гусарківська ЗОШ Куйбишевського району); 

- виставки творчих портфоліо вихователів Куйбишевського ДНЗ 
«Сонечко»; 

- фотолітописи ППО в Куйбишевському районі. 
 В багатьох закладах освіти є свої вокальні колективи, 
команди КВК, тимчасові творчі групи по підготовці до заходів, 
свят. 
 Однією з ефективних форм задоволення духовних потреб, 
прояву дійсного патріотизму, соціального самовираження членів 
Профспілки є створення та організація діяльності, поповнення 
експозицій шкільних і територіальних музеїв. Це районний музей в 
с.Гусарка, краєзнавчі музеї в  
Олексіївській ЗОШ Куйбишевського району, Пологівському 
НВК№5, в Кінськороздорівському НВК. Вони створені 
педагогічною громадськістю, розвиваються і поповнюються під її 
керівництвом. 
 Обидві РОП та їх первинки приділяють значну увагу 
спортивно-туристичній роботі. 
Фізкультурно-
спортивні секції 

(кількість/кількість 
відвідувачів) 

Туристичні секції 
(кількість/ кількість 

відвідувачів) 

Групи здоров’я 
(кількість/кількість 

відвідувачів) 

Пологівський район 
12/120 4/90 2/60 

Куйбишевський район 
2/30 2/18 2/26 

 
Щорічно згідно Положення проводяться районні спартакіади. Їх 
команди –переможці приймають участь в зональних етапах 
обласної спартакіади. На базі Пологівської ДЮСШ в цьому році 
проводились зональні змагання для 3-х районів. 
 В міжгалузевій спартакіаді на кубок м.Пологи команда 
освітян посіла І місце серед 7 галузевих збірних. 
 На високому рівні проводяться щорічні районні туристичні 
зльоти (дводенні в Пологівському районі, триденні в 
Куйбишевському районі). 
 
 
 



 
 
 
 Головним суддею турзльоту в Куйбишевському районі, 
директором Олексіївської ЗОШ Котенком А.Л. розроблено 
електронний методичний посібник по підготовці до турзльоту, 
професійно відпрацьовано положення про зліт. Залучення до 
турзльоту соціальних партнерів, спонсорів дало можливість 
накопичити туристичне спорядження в Пологівському районі на 
40000грн., в Куйбишевському –більше 20000грн. 
 Пологівська та Куйбишевська РОП  є активними 
учасниками обласних туристичних зльотів. Збірна команда 
Куйбишевського району в 2010 році посіла ІІ місце, в 2011- ІІІ місце 
в загальному заліку. 
 Популярністю серед членів Профспілки користуються 
екскурсійно –відпочинкові заходи. Екскурсії організовуються РОП 
до Криму, Бердянська, Святогірська, Умані, Карпат. Активізували 
свою діяльність у цьому напрямку і ППО. Так, завдяки спонсору 
Чуприні Івану Миновичу працівники і діти Новоселівської ЗОШ 
Пологівського району відпочивають на базі «Зелений мис». 
Працівники Гусарківської ЗОШ проводять дні відпочинку в 
Бердянську, Куйбишевському лісництві. В Олексіївській ЗОШ 
Куйбишевського району кілька років організовується відпочинок, 
туристичні заходи в таборі с. Піщане Бахчисарайського району 
АР Крим. 
 Навіть враховуючи ефективне залучення соціальних 
партнерів та спонсорів до фінансування цього напрямку 
діяльності, ця робота потребує значних коштів. Як і в більшості 
профспілкових організацій, актуальним є питання відрахування 
районними відділами освіти 0,3% ФЗП на культурно-масову, 
фізкультурно-оздоровчу роботу згідно ст.44 Закону України «Про 
профспілки…»: 

Рік Сума 
здійснених 
відрахувань 

З них 
використано 

% 
використання 

                                     Куйбишевська РОП 
2009 3885 3885 100 
2010 31852 13352 40 
2011 - - - 

                                     Пологівська РОП 
2009 53379 53379 100 
2010 60781 60781 100 
2011 - - - 

 



 
 
 
 В 2011 та 2012роках зазначені кошти не перераховувались 
зовсім. 
Висновок: Досвід роботи Пологівської та Куйбишевської 
районних організацій Профспілки щодо реалізації прав та 
повноважень членів Профспілки по захисту духовних інтересів, 
розвитку культурно-масової, фізкультурно-спортивної, 
екскурсійно-туристичної діяльності є перспективним, 
заслуговує на уважне вивчення, вдумливе осмислення, творче 
втілення. 
 
 
                                                              Заступник голови ЗООППОНУ 
                                                              Юдін Ю.І., голова постійної 
                                                              комісії комітету ЗООППОНУ 
                                                              з питань культурно-масової, 
                                                              спортивно-туристичної,  
                                                              екскурсійної роботи 
                                                              Остапенко Р.М. 
 
                         


