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Про резерв профспілкових 
кадрів та роботу з ним 

На виконання положень Концепції роботи з профспілковими кадрами і активом у 
Профспілці працівників освіти і науки України (2004 р.), Програми дій Запорізької 
обласної організації Профспілки на 2016-2020 роки, з метою послідовності та 
наступності в роботі з профспілковими кадрами і активом, підвищення їх 
професійної майстерності, обізнаності у формах і методах громадської діяльності, 
якісного кадрового забезпечення діяльності профспілкових організацій виборними 
органами обласної, районних, міських організацій, ПК ППО ВНЗ проведено 
відповідну роботу по формуванню профспілкового резерву. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови обласної організації Профспілки 
Гринь Н.І., розширена президія обласного комітету Профспілки 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Інформацію взяти до відома. 
 
2. Затвердити: 
2.1. Кількісний і персональний склад профспілкового резерву на посади: 
- голови Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України (додаток №1); 
- заступника голови Запорізької обласної організації Профспілки працівників 
освіти і науки України (додаток №2); 
- голів районних, міських організацій Профспілки (додаток №3); 
- голів ППО ВНЗ (додаток №4). 
2.2. Примірний план роботи та стажування кадрового резерву на посаду голови 
профспілкової організації (додаток №5). 
 
3. Радам районних, міських організацій Профспілки, ПК ППО ВНЗ: 
3.1. Організувати систематичну роботу з профспілковим резервом, активно 
залучати його до підготовки та проведення профспілкових заходів, підготовки 
проектів документів на засідання виборних профспілкових органів, інформацій, 
виступів на семінарах, навчаннях активу. 
3.2. Забезпечити стажування кадрового резерву із подальшим заслуховуванням 



звітів стажерів на засіданнях виборних органів. 
3.3. При зміні у складі та просуванні кадрового резерву оперативно 
інформувати заступника голови обласної організації Профспілки. 
3.4. Провести роботу по формуванню резерву на посаду голів ППО 
(профгрупоргів, голів профбюро), розглянути та затвердити його кількісний і 
персональний склад, організувати відповідну роботу. 
 
4. Контроль за виконанням постанови  покласти на заступника голови обласної 
організації Профспілки Юдіна Ю.І. та постійну комісію обласного комітету з 
питань статутної внутрішньоспілкової діяльності (голова Бабаченко О.Г.). 

 
 
 
 
 
 

Голова  
обласної організації   
Профспілки                                                                                          Н.І. Гринь 


