ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ
ПОСТАНОВА
19.04.2016

м. Запоріжжя

№ П-6-7

Про участь у заходах до 71 річниці
Перемоги та першотравневих заходах
На виконання Програми дій Запорізької обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України на 2016-2020 р.р. та з метою відзначення
Дня Міжнародної солідарності трудящих, Дня Перемоги з урахуванням
пропозицій РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ, розширена президія обласного
комітету Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Членським організаціям прийняти участь в міських, районних, обласних
заходах до Дня Міжнародної солідарності трудящих – 1Травня та Дня
Перемоги - 9 Травня.
2. Перерахувати обласному Фонду соціальної підтримки громадян, які
потребують невідкладної допомоги – 1000 гривень та – 200 гривень на
поточний рахунок Запорізької обласної ради профспілок з метою участі в
обласному телемарафоні «Пам’ять» до Дня Перемоги.
3. Надати матеріальну допомогу ветеранам –учасникам Великої Вітчизняної
війни та профспілкового руху за рахунок коштів обласної організації
Профспілки (список додається).
4. Головам РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ:
4.1. Скоординувати участь членів Профспілки в міських, районних заходах по
святкуванню Дня Міжнародної солідарності трудящих та Дня Перемоги.
4.2. Прийняти участь в:
- суботниках по прибиранню територій біля меморіалів, пам’ятників, могил
загиблих у військових конфліктах
квітень – травень
ПК ППО
- організації культурно-мистецьких заходів з нагоди 71 річниці Перемоги
квітень – травень
ради РО, МО Профспілки, ПК ППО
- міських, районних, обласних заходах, мітингах-реквіємах до Дня Перемоги
8-9 травня
обком Профспілки, РО, МО
Профспілки, ПК ППО
- урочистих церемоніях покладання квітів до меморіалів, могил загиблих,
урочистих ходах ветеранів війни
8 – 9 травня
ради РО, МО Профспілки, ПК ППО

- провести привітання, вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни –
членів Профспілки
перша декада травня
обком Профспілки, ради РО,МО, ПК ППО
4.3. Провести до Дня Міжнародної солідарності трудящих:
- маївки в профгрупах та ППО
- тематичні профспілкові збори, засідання профгруп
- тематичні випуски інформаційних куточків
профгрупорги, голови ППО
4.4. Висвітлювати зазначені заходи в ЗМІ, на сайтах та в блогах.
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