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Про роботу організаційних ланок Куйбишевської, Шевченківської у
м. Запоріжжі районних організацій Профспілки щодо додержання
статутних вимог у частині організаційного та фінансового зміцнення,
посилення виконавчої дисципліни, мотиваційних аспектів профспілкового
членства
Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу організаційних
ланок Куйбишевської, Шевченківської у м. Запоріжжі районних організацій
Профспілки, пленум комітету Запорізької обласної організації Профспілки
відзначає, що однією з головних складових посилення результативності роботи
профспілкових органів є зміцнення організаційних ланок, єдність дій,
раціональне та ефективне використання профспілкових коштів.
Відповідно до Закону “Про соціальний діалог в Україні” обидві районні
організації є репрезентативними у складі обласної організації Профспілки,
легалізовані та зареєстровані як юридичні особи.
Ці організації є достатньо стабільними. Шевченківська РОП має сталу
тенденцію до зростання. В Куйбишевській РОП головною метою є збереження
цілісності організації, членства в ній, на що і спрямовані ефективні дії ради
РОП та ПК ППО.
В обох районних організаціях та їх ППО належним чином ведеться облік
членів Профспілки, профспілкова документація, планування роботи,
проводиться тематичне навчання та інформування профактиву.
З метою реалізації своїх прав та обов’язків обидві районні організації та
ППО ефективно використовують різні форми соціального партнерства та
взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, органами
управління освітою, керівниками закладів і установ освіти.

Пленум комітету обласної організації Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію заступника голови Юдіна Ю.І. взяти до відома.
2. Продовжити роботу, спрямовану на виконання норм Статуту Профспілки,
положень Програми дій Запорізької обласної організації Профспілки на 20162020 роки в частині організаційного і фінансового зміцнення, посилення
виконавчої дисципліни, мотиваційних аспектів профспілкового членства.
3. Відмітити роботу голів, виборних органів Куйбишевської і Шевченківської
районних організацій Профспілки, їх первинних профспілкових організацій
щодо організаційної єдності, збереження членства у Профспілці, ефективності
соціального діалогу.
4. Районним, міським організаціям профспілки, ППО ВНЗ:
4.1. Продовжити роботу,
профспілкового членства.

спрямовану

на

збереження

і

нарощування

Вживати заходів для залучення до галузевої Профспілки осіб, які
навчаються за контрактом у ВНЗ області.
Проводити роботу щодо залучення до галузевої Профспілки членів
трудових колективів навчальних закладів, що відкриваються або
реорганізуються.
4.2. Посилити мотивацію профспілкового членства, вести роз’яснювальну
роботу серед освітян, молоді, яка навчається, про діяльність Профспілки щодо
захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів спілчан, переваг
перебування у її складі, формування у членів Профспілки почуття єдності і
солідарності, активного захисту своїх прав.
4.3. Забезпечити удосконалення кадрової роботи шляхом гармонійного
поєднання молодих і досвідчених працівників, спрямувати її на підвищення
професіоналізму, створення дієвого резерву з числа кращих профспілкових
активістів.
4.4. Забезпечувати правовий та соціально-економічний захист профспілкових
працівників, морально і матеріально стимулювати їх роботу, особливо
профактивістів, які працюють на громадських засадах.
4.5. Продовжити співпрацю з органами державної влади та місцевого
самоврядування, об’єднаними територіальними громадами на засадах

соціального партнерства з метою забезпечення захисту трудових і соціальноекономічних прав та інтересів працівників освіти, молоді, яка навчається.
4.6. Удосконалювати інформаційну роботу з метою висвітлення діяльності
ФПУ, ЦК, обласної організації Профспілки, статутних напрямків роботи.
4.7. Підвищити ефективність та практичну результативність навчання з питань
ведення діловодства, планування та протоколювання профспілкових зборів,
засідань виборних профспілкових органів.
Забезпечити надання методичної та практичної допомоги організаційним
ланкам з метою вирішення програмних завдань організаційного, фінансового
зміцнення, посилення кадрового потенціалу, удосконалення форм і методів
внутрішньоспілкової роботи.
5. Первинним профспілковим організаціям:
5.1. Активізувати роботу щодо залучення до профспілкового членства
працівників закладів освіти, студентів, учнів професійно-технічних навчальних
закладів, які навчаються, і не є членами галузевої Профспілки.
5.2. Забезпечувати поширення інформації про діяльність ФПУ, ЦК, обласної
організації Профспілки та результативність роботи у вирішенні питань
соціально-економічного захисту спілчан. З цією метою ширше використовувати
офіційні сайти цих організацій.
5.3. Дотримуватись статутних норм та внутрішньоспілкових документів при
веденні профспілкового діловодства.
6. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови обласної
організації Профспілки Юдіна Ю.І. та постійну комісію обласного комітету з
питань статутної внутріспілкової діяльності (голова Бабаченко О.Г.).
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