
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
  

КОМІТЕТ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
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ПРЕЗИДІЯ 

 

ПОСТАНОВА 
 
                                            

16.02.2016                                 м. Запоріжжя                                       № П-5-1 
  

Про організаційне зміцнення та 
динаміку членства в Запорізькій 
обласній організації Профспілки 
працівників освіти і науки України 
в 2015 році 

На виконання постанов президії ФПУ від 13.12.2006 р. №П-8-18 про статистичну 
звітність та пленуму ЦК Профспілки від 28.11.2013 р. №Пл.-VII-2 «Про роботу 
організаційних ланок щодо додержання статутних вимог у частині організаційного та 
фінансового зміцнення Профспілки, посилення виконавчої дисципліни, 
мотиваційних аспектів профспілкового членства», з метою вивчення стану 
охоплення профспілковим членством працюючих, осіб, які навчаються, 
непрацюючих пенсіонерів у грудні-січні було проведено роботу по вивченню стану 
статистичного обліку членів Профспілки в ППО, профгрупах закладів та установ 
освіти, РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ, аналізу отриманих результатів звітності. 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Запорізької обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України Юдіна Ю.І., президія 
обласного комітету Профспілки 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Інформацію заступника голови Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти  і науки України Юдіна Ю.І. прийняти до відома (додається). 
 
2. Стан роботи по охопленню працюючих та осіб, які навчаються, в закладах і 
установах освіти  вважати, загалом, задовільним. 
 
3. Відзначити стабільну роботу по охопленню працюючих і осіб, які 
навчаються, членством у Профспілці в Бердянській, Великобілозерській, 
Запорізькій, Куйбишевській, Мелітопольській РО, Бердянській, Енергодарській 
МО, Заводській, Комунарській, Орджонікідзевській РО м. Запоріжжя, 
об’єднаних  ППО БДПУ, МДПУ, ППО працівників ЗДІА, ППО студентів ЗНТУ. 
 
4. Головам РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ: 
4.1. Проаналізувати результати статистичної звітності, стан охоплення 



працівників, непрацюючих пенсіонерів, осіб, які навчаються, членством у 
Профспілці. 
 Щорічно проводити  порівняльний аналіз охоплення членством у 
Профспілці за останні 3 роки та причин виходу з Профспілки. 
4.2. Заслухати це питання на засіданнях виборних органів (радах, президіях рад 
РО, МО Профспілки, ПК ППО ВНЗ) з прийняттям рішень та затвердженням 
заходів по подальшому організаційному зміцненню. 
4.3. Тримати питання членства в Профспілці на постійному особистому і 
колегіальному контролі. Не допускати фактів подачі недостовірної інформації в 
статистичних звітах. 
4.4. Про факти численного виходу з Профспілки або назрівання такої ситуації 
невідкладно інформувати особисто голову, або заступника голови обласної 
організації Профспілки. 
4.5. Активізувати роботу по інформуванню членів Профспілки про діяльність 
ФПУ, ЦК, обкому галузевої Профспілки, РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 
шляхом участі в засіданнях виборних органів ППО, на профспілкових зборах, 
заходах,  через інформаційні матеріали та листівки, засоби масової інформації, 
інформаційні профспілкові куточки, інтернет-сайти та сторінки. 
 
5. Загальний контроль за виконанням постанови  покласти на голову обласної 
організації Профспілки Гринь Н.І. 
 Поточний контроль покласти на заступника голови обласної організації 
Профспілки Юдіна Ю.І. та постійну комісію комітету обласної організації 
Профспілки з питань внутрішньоспілкової статутної діяльності. 

 
 
 
 
 
 

Голова обласної 
організації  Профспілки                                                                       Н.І.Гринь 


