Додаток №1
до постанови президії
від 16.02.2015р.
№П-5-6
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії комітету
обласної організації Профспілки
від 16.02.2016 р.
№П-5-6
Голова обласної організації Профспілки
_____________________ Н.І. Гринь

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс на кращу первинну профспілкову організацію

І. Загальні положення
1.1. Обласний конкурс на кращу первинну профспілкову організацію (далі конкурс) проводиться протягом лютого-вересня 2016 року.
1.2. Метою конкурсу є активізація діяльності первинних профспілкових
організацій (далі – ППО), їх виборних профспілкових органів з питань
внутріспілкової організаційної роботи та інших напрямків статутної
діяльності, спрямованої на захист трудових та соціально-економічних прав і
інтересів працівників, посилення мотивації членства в Профспілці,
підвищення авторитету та формування позитивного іміджу Профспілки;
вивчення, узагальнення та поширення перспективного профспілкового
досвіду, надання методичної та практичної допомоги профспілковому активу
ППО.
1.3. Вищі за рівнем профспілкові органи та профспілкові працівники надають
допомогу організаційним ланкам та профактиву у підготовці та проведенні
конкурсу; через засоби масової інформації забезпечують його гласність,
підводять підсумки його проведення на своїх планових засіданнях,
визначають переможців.
1.4. Основними критеріями проведення конкурсу та оцінки представлених
матеріалів є такі:
- Охоплення працівників (студентів) профспілковим членством; ведення
профспілкового обліку;
- Ведення профспілкової документації згідно вимог та номенклатури справ;
- Розподіл обов’язків між членами виборного органу;
- Планування роботи ПК та ППО;
- Проведення профспілкових зборів, засідань ПК, постійних комісій ПК;
актуальність питань, що розглядались;
- Колективно-договірне регулювання відносин соціальних партнерів,
контроль за виконанням колдоговору;

- Забезпеченість ПК та ППО законодавчо – нормативними та інструктивними
документами;
- Планування та матеріали роботи постійних комісій ПК ППО;
- Робота зі зверненнями, скаргами, пропозиціями членів Профспілки;
- Інформаційна діяльність: співпраця зі ЗМІ, інформаційний профспілковий
куточок; передплата профспілкової преси;
- Фінансова діяльність, надання матеріальної допомоги;
- Естетичність, сучасність оформлення документації і матеріалів.
- Фото, аудіо, відео – матеріали про діяльність ППО.
Оціночний лист додається
ІІ. Порядок проведення:
2.1. Терміни проведення:
1 етап
підготовка матеріалів ПК та ППО
2 етап
районний
3 етап
обласний

лютий - травень
червень
вересень

2.2. Районні, міські організації Профспілки, ПК ППО ВНЗ постановою своїх
виборних органів утворюють організаційні комітети, комісії чи робочі групи з
проведення конкурсу, визначають форми контролю за його ходом та
підведення підсумків.
2.3. Голови РО, МО Профспілки інформують усі ППО, а голови ППО членів
Профспілки про можливість участі в конкурсі, умови його проведення;
забезпечують гласність, прозорість його проведення.
2.4. Голови ППО, РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ для підведення підсумків
конкурсу у встановлені терміни дають вищому за рівнем виборному органу:
- постанову виборного органу організаційної ланки (РО, МО Профспілки) про
результати огляду-конкурсу у відповідній профспілковій організації;
- інформацію про діяльність первинної профспілкової організації за 2014 та
2015 роки; І півріччя 2016 року;
- документацію та матеріали діяльності ППО у відповідності до критеріїв
оцінювання та методичних рекомендацій (додаються).
2.5. РО,МО Профспілки, ПК ППО ВНЗ для участі в обласному етапі конкурсу
всі матеріали і документацію згідно п.2.4. цього Положення подають до
обкому Профспілки до 15.09.2016 р.
Матеріали, подані на конкурс, повертаються.
ІІІ. Умови проведення огляду-конкурсу.
3.1. Кращою визнається первинна профспілкова організація, яка:
- досягла найкращих показників у виконанні рішень профспілкових органів,
зобов’язань
за
колективним
договором,
захисті
трудових
і
соціально-економічних інтересів членів Профспілки;
- допомогла членам Профспілки захистити або поновити порушені трудові,
соціальні, цивільні права, відстояти їх інтереси, в тому числі шляхом
звернення до суду;

- не допустила безпідставного зменшення чисельності профспілкового
членства;
- своєчасно та у повному обсязі виконує статутні зобов’язання щодо
перерахування членських внесків ;
- забезпечила належний рівень внутрішньоспілкової роботи, реалізацію
критичних зауважень, пропозицій та звернень, що висловлювалися на зборах,
конференціях, зустрічах з активом;
- сприяє створенню умов для індивідуального всебічного розвитку
особистості, занять фізичною культурою і спортом, художньою
самодіяльністю, забезпечує оздоровлення членів Профспілки та їх дітей;
- запобігає виникненню травматизму та зростанню професійних захворювань.
3.2. Переможці конкурсу визначаються засіданням журі після розгляду,
вивчення, оцінки наданих матеріалів.
3.3. Нагородження:
ППО-переможці обласного конкурсу нагороджуються Почесною
грамотою комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників
освіти і науки України та грошовими преміями:
І місце
1000 гривень
ІІ місце 800 гривень
ІІІ місце 600 гривень

