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Інформація 
про підсумки обласного конкурсу 

на кращу первинну профспілкову організацію 
 

Обласний конкурс на кращу первинну профспілкову організацію 
проведено за рішенням президії обласного комітету від 16.02.2016 р. (постанова 
№П-5-6) та Положенням про нього. Заявки та матеріали на нього подали 9 ППО з 
Гуляйпільського, Мелітопольського, Приморського районів, міст Бердянська, 
Енергодара, Мелітополя, Заводського, Вознесенівського, Шевченківського 
районів м. Запоріжжя. Цьогоріч в конкурсі взяли участь на 3 організації менше, 
ніж в 2014 році. З 31 РО, МО Профспілки участь в конкурсі взяли 9, що 
становить 29%. Тільки цими організаціями керують 16 звільнених голів РО, МО 
Профспілки (52%). 

 
Таблиця 

показників участі РО, МО Профспілки в обласних конкурсах  
на кращу ППО 

 
№ з/п 

 

РОП, МОП, 
ППО ВНЗ 

Конкурс на кращу ППО 

2004 2007 2008 2014 2016 

1. Бердянська РО      
2. Василівська РО + + +   

3. Веселівська РО      
4. ВеликобілозерськаРО      
5. Вільнянська РО      
6. Гуляйпільська РО   + + + 
7. Запорізька РО   + +  
8. К-Дніпровська РО      
9. Куйбишевська РО + +    

10. Мелітопольська РО + + + + + 
11. Михайлівська РО      
12. Новомиколаївська РО      
13. Оріхівська РО      
14. Пологівська РО + +    
15. Приазовська      
16. Приморська РО    + + 
17. Розівська РО      
18. Токмацька РО      
19. Чернігівська РО   +   
20. Якимівська РО      
21. Бердянська МО    + + 
22. Енергодарська МО +   + + 
23. Мелітопольська МО  +  + + 
24. Токмацька МО      
25. Жовтнева РО + + + +  
26. Заводська РО     + 
27. Комунарська РО  +    
28. Ленінська РО  + + +  
29. Орджонікідзевська РО     + 
30. Хортицька РО      
31. Шевченківська РО    + + 



Активну участь у конкурсі приймають Мелітопольська РОП (у всіх 5 
конкурсах), Василівська, Гуляйпільська РОП, Енергодарська, Мелітопольська 
МОП, Ленінська РОП м. Запоріжжя (у 3 конкурсах), Жовтнева РОП м. 
Запоріжжя (у 4 конкурсах). 

14 РО, МО Профспілки участь у цих конкурсах не приймали зовсім. Це 
45% - майже половина. 

Первинки ВНЗ у цьому, і не тільки в цьому конкурсах участі взагалі не 
приймали, ігноруючи постанови президії. 

Із організацій, які очолюють члени президії, участь у цьогорічному 
конкурсі приймали 4 (Гуляйпільська РОП, Мелітопольська, Енергодарська 
МОП, Шевченківська РОП м. Запоріжжя). Організації 5 членів президії, а це її 
третина, участі у конкурсі не приймали жодного разу. 

Конкурс проводився з метою реалізації положень Програми дій ЗОО 
ППОНУ на 2016 – 2020 р.р., подальшого удосконалення та розвитку 
внутріспілкової роботи, підвищення ролі ППО у вирішенні статутних завдань, 
формуванню позитивного іміджу Профспілки, вивчення, узагальнення та 
поширення перспективного профспілкового досвіду. 

Більшість наданих на конкурс матеріалів відповідали критеріям та 
вимогам Положення про конкурс, відображали роль і значення галузевої 
Профспілки в житті її членів. 

20 жовтня журі було розглянуто представлені матеріали та визначено 
переможців: 

І місце (виплата – 1000 гривень): 
- ППО  

ІІ місце (виплата – 800 гривень): 
- ППО  

ІІІ місце (виплата – 600 гривень): 
- ППО  

Первинки, які посіли призові місця згідно Положення, нагороджуються 
Почесними грамотами комітету ЗОО ППОНУ та профспілковими виплатами. 
 Журі конкурсу та президія обласного комітету Профспілки виражають 
щиру вдячність усім учасникам за їх систематичну, сумлінну, кропітку роботу по 
організації профспілкового життя в первинках, створенню позитивного іміджу 
галузевої Профспілки серед освітян та ефективне соціальне партнерство. 

Найкращими визнані матеріали роботи та документація ДНЗ №41 м. 
Мелітополя (голова ППО Путра О.П.). Вона набрала максимальну кількість 
балів – 38,5 з 39 (98,7%). Діяльність і документацію цієї організації можна 
визнати зразковою. Досвід її роботи заслуговує на узагальнення і розміщення на 
сайті ЗОО ППОНУ в розділі “Методичні рекомендації”. 

Перший раз у конкурсі приймали участь ППО Заводського і 
Вознесенівського районів м. Запоріжжя. 

Традиційно високий рівень наданих матеріалів та документації 
продемонстрували ППО Мелітопольської та Шевченківської м. Запоріжжя РОП, 
м. Мелітополя. Це є результатом кропіткої, системної повсякденної роботи голів 
районних організацій Профспілки Тєтєріної М.П., Куниці Н.І., Маненко Т.В. 



Слід відзначити хороший рівень матеріалів, які надаються Енергодарською 
МОП (голова Чорний М.Д.). Якість, зміст матеріалів – це результат системного 
профспілкового навчання. 

Гуляйпільська РОП втретє, Приморська РОП вдруге приймають участь в 
конкурсі, але якість представлених матеріалів залишається невисокою. Причина 
в недостатньому аналізі наданих рекомендацій, їх обговоренні на 
профспілковому навчанні та врахуванні при організації підготовки до участі у 
конкурсі. 

Практика показала, що найкращі матеріали надають саме ті РО, МО 
Профспілки, де цей конкурс проводиться на місцевому рівні (Василівська, 
Мелітопольська РОП, Мелітопольська МОП). 

Слід відзначити високий рівень матеріалів за такими показниками: 
- планування роботи ППО (ДНЗ №41 м. Мелітополя, ДНЗ №15 м. Енергодара, 
НВО “Таврія” Мелітопольського району); 
- протоколювання профспілкових зборів (тільки ДНЗ №41 м. Мелітополя). В 
інших ППО це є проблемою і обов’язково потребує навчання з цього питання; 
- протоколювання засідань ПК (ДНЗ №41 м. Мелітополя, ДНЗ №39 м. 
Бердянська, ДНЗ №270 Шевченківського району, ЗОШ №3 м. Приморська); 
- робота постійних комісій ПК (ДНЗ №41 м. Мелітополя, ДНЗ №15 м. 
Енергодара, ДНЗ №270 Шевченківського району, НВО “Таврія” 
Мелітопольського району); 
- високий рівень інформаційної діяльності (ДНЗ №41 м. Мелітополя, НВО 
“Таврія” Мелітопольського району); 
- рівень презентації ППО – візитна картка (добре всі ППО, найкраще – ДНЗ 
№163 Заводського району, ДНЗ №39 м. Бердянська); 
- фото, відео-супровід матеріалів (ДНЗ №41 м. Мелітополя, ДНЗ №163 
Заводського району, КВНЗ “Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія”); 
- естетичність, сучасність оформлення (ДНЗ №39 м. Бердянська, ДНЗ №270 
Шевченківського району). 
 Колективні договори, правила внутрішнього трудового розпорядку 
викликали багато запитань і стали найслабкішим ланцюгом у поданих 
матеріалах. Їх належний рівень можна відзначити лише в ППО м. Мелітополя та 
м. Енергодара. ДНЗ №39 м. Бердянська цих матеріалів не надав. Зараз, під час 
початку колективно-договірної кампанії, прийняття нової Галузевої, обласної 
угод на 2017-2020 р.р., а потім районних, міських угод і колективних договорів, 
широко використовуючи матеріали сайту ЗОО ППОНУ з цього питання (розділ 
“Соціальний захист”, підрозділ “Колективні договори”), необхідно провести 
ефективне навчання і запобігти помилок і порушень в цих документах, зробити 
їх документами ефективного соціального партнерства. 
 

                                                      
                                                                  Заступник  

                                                                                    голови ЗОО ППОНУ 
                                                                  Ю.І. Юдін 


