
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПРЕЗИДІЯ 

ПОСТАНОВА 
     
 

26.11.2015                                      м. Запоріжжя                 №П-2-2 

 
Про роботу Запорізької районної, Енергодарської міської  організацій 

Профспілки щодо організаційного зміцнення, інформаційного забезпечення 
та вдосконалення форм і методів внутріспілкової діяльності. 

 
На виконання постанов пленумів ЦК ППОНУ від 15.11.2012 р. №Пл-V-1, 

комітету ЗОО ППОНУ від 19.12.2013 р. №Пл-VIII-2, з метою вивчення стану 
організаційного зміцнення, інформаційного забезпечення та вдосконалення 
форм і методів внутріспілкової діяльності згідно річного плану роботи в 
жовтні-листопаді 2015 року проаналізовано стан роботи з цього напрямку 
діяльності в Запорізької районній, Енергодарській міській організаціях 
Профспілки.  

Заслухавши інформацію голови обласної організації Профспілки Гринь 
Н.І., заступника голови Юдіна Ю.І., виступи голів Енергодарської міської 
організації Профспілки Чорного М.Д., Запорізької районної організації 
Профспілки Мишакіної Л.М., президія обласного комітету Профспілки 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Інформацію (додається) взяти до відома. 
 
2. Стан роботи Запорізької районної, Енергодарської міської організацій 
Профспілки щодо організаційного зміцнення, інформаційного забезпечення та 
вдосконалення форм і методів внутріспілкової діяльності на виконання 
постанов пленумів ЦК ППОНУ від 15.11.2012 р. №Пл-V-1, комітету ЗОО 
ППОНУ від 19.12.2013 р. №Пл-VIII-2 визнати задовільним. 
  
3. Радам Запорізької районної, Енергодарської міської організацій Профспілки 
ознайомитись з результатами вивчення питання, постановою президії 
обласного комітету Профспілки та вжити заходів по виконанню зауважень і 
рекомендацій. 
 
4. Головам районних, міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ: 
4.1. Продовжити роботу щодо організаційного зміцнення первинних ланок 



Профспілки, інформування членів Профспілки щодо діяльності ЦК, обласного 
комітету, районних організацій Профспілки, ППО ВНЗ; вдосконалення форм і 
методів внутріспілкової діяльності з широким використанням профспілкових 
інформаційних ресурсів. 
4.2. При вивченні питань на засідання профспілкових органів належну увагу 
приділяти документуванню статутної діяльності первинних організацій, 
веденню діловодства, формуванню питань порядку денного. 
4.3. Постійно тримати на контролі питання збереження і динаміки 
профспілкового членства, організаційної єдності. Попереджати деструктивні 
процеси, своєчасно інформувати обком про такі факти з метою їх недопущення 
та усунення. 
4.4. Надавати на сайт обласної організації Профспілки статті про кращі ППО, 
профспілкових лідерів, досвід роботи з питань організаційної діяльності. 
  
5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови обласної 
організації Профспілки Юдіна Ю.І. та комісію з питань внутріспілкової 
статутної діяльності (голова Бабаченко О.Г.) 
  

                                                                                              
                                                                 

 
Голова обласної  
організації Профспілки                                                                       Н.І. Гринь                        


