Додаток №2
до постанови президії
від 26.11.2015р.
№П-2-2
Інформація
про роботу Запорізької районної організації Профспілки працівників освіти і
науки України щодо організаційного зміцнення, інформаційного забезпечення
та вдосконалення форм і методів внутріспілкової діяльності
Згідно річного плану роботи та 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 вивчено дане питання в Запорізькій РОП.
Було відвідано чотири первинні організації:
- Біленьківська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Ємець Н.М., голова ППО Коваль Г.В.);
- Біленьківський дошкільний заклад (завідуюча Пономаренко Г.О., голова ППО
Скрипка О.Й.);
- Балабинський НВК школа-гімназія “Престиж” (директор Вініченко Ж.В.,
голова ППО Грибов О.С.);
- Балабинський д/з (завідуюча Марченко Є.М., голова ППО Конотопець Т.В.);
а також проведено співбесіду з керівниками закладів, членами профкомів,
вивчено стан ведення документації в раді РОП (голова Мишакіна Л.М.).
До складу Запорізької РОП входить 37 первинних організацій і
нараховують вони всього (на 1.01.15 р.) – 1112 членів Профспілки що становить
92,7% від усіх працюючих. Із них 86% жінки, молоді до 35 років – 25%,
пенсіонери – 2.
За останні три роки добровільно за власним бажанням з профспілки не
виходили.
Голова районної організації Профспілки Мишакіна Л.М. працює з 30
травня 2010 р. 4 березня 2015 р. обрана на новий термін.
Звітно-виборні збори проведено у всіх 37 первинних організаціях і РО
Профспілки. Роботу визнано задовільною. Вперше обрано головами ППО – 8
чоловік (21,6%).

Документація звітно-виборної конференції та звітно-виборних зборів
первинних організацій оформлено згідно архівних вимог і зберігається в РОП.
Районна організація Профспілки і первинні організації здійснюють свою
діяльність на підставі положень про них та у відповідності до галузевого
Статуту.
Забезпечено гарантії діяльності цих організацій та їх виборних органів,
вони прописані в колективній угоді та в колдоговорах. В 2010-2012 роках
співпраця з начальником відділу освіти (Комаровською О.А.) була дуже
напружена. Було постійне втручання в роботу Профспілки і навіть намагання
вивести у деяких закладах вчителів із Профспілки (Володимирівська ЗОШ і
дошкільний заклад, Долинська ЗОШ, Новозапорізька ЗОШ І-ІІІ ст.). На даний
час ці заклади у складі РОП крім Новозапорізької. На сьогоднішній день відділ
освіти очолює Рогач Т.І. – є повне порозуміння і співпраця з РОП на
конструктивній основі.
Організаційна структура районної організації Профспілки відповідає
статутним вимогам. За останні 5 років повернуто із Профспілки держустанови
ще три організації й відновлено ППО в дошкільних закладах.
В РО і ППО на кожен рік є плани роботи, протоколи засідань виборних
органів їх періодичність відповідає вимогам Статуту. У Балабинській гімназії
питання порядку денного ставляться грамотно і згідно рекомендації обкому
Профспілки та статутних вимог. В останніх організаціях потрібно вдосконалити
(переглянути) тематику засідань виборних органів.
Щорічно на засіданнях виборних органів районної організації
Профспілки розглядаються питання внутріспілкової роботи та інформаційного
забезпечення, про що свідчать результати перевірки. Але ця робота не є
цілісною і завершеною.
Для цілеспрямованої роботи з цих питань бажано скласти перспективний
графік роботи за напрямками статутної діяльності в ППО і виконувати його з
подальшим контролем (довідки, інформації) і заслухати на засіданні ради чи
президії.
В раді та первинних організаціях є журнал звернень членів профспілки і
подальша робота з заявами та пропозиціями. В більшості первинок та в
районній організації створено комісії за напрямками статутної діяльності.
Складено плани роботи і проведено засідання про що свідчать протоколи цих
засідань.

Система соціального партнерства налагоджена тільки в 2015 р. З 2011 по
2014 рік в Запорізькому районі вона була дуже напруженою. Починаючи від
начальника освіти і органів державної влади і місцевого самоврядування. З
1.09.14 р. вчителям не виплачується 20% надбавка, щорічна винагорода, із
червня 2015 р. індексація.
Лариса Миколаївна з цих питань прийняла дуже принципову позицію.
Вона є помічником депутата Верховної ради Кривохатько. Використовуючи всі
закони і ричаги вона відстоює права освітян. Н-Олександрівська ЗОШ відстоює
20% надбавку у суді.
Інформування профактиву проводиться через електронну пошту, на
засіданні ради, президії. В раді є куточок інформації, а також в закладах є
профспілковий куточок, в якому висвітлюється вся інформація профспілкової
роботи.
Газету “Профспілкові вісті” підписано в 20 організаціях, Бібліотечку
голови ПК не підписано.
Нагородження та преміювання профактиву є системним, мотиваційним
фактором.
Щорічно проводяться семінари голів ППО. Взагалі робота Запорізької
РОП щодо організаційного зміцнення, інформаційного забезпечення є
задовільною.

