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Про роботу з резервом профспілкових кадрів, навчання та інформування 
профспілкового активу в Михайлівській районній та Бердянській міській 
організаціях Профспілки  
 

Згідно річного плану роботи та на виконання постанов пленумів, президій 
ЦК, обласної організації Профспілки щодо роботи з резервом профспілкових 
кадрів, навчання та інформування профспілкового активу 14 лютого проведено 
вивчення цього питання в Бердянській МО Профспілки. У зв’язку з поданням 
заяви про звільнення з посади за власним бажанням головою Михайлівської РО 
Профспілки Борисенком С.В. та проведенням виборної конференції в цій 
організації вивчення питання не проводилось.  

 Бердянська міська організація Профспілки та її ППО і профгрупи 
забезпечені нормативно-інструктивними документами, методично-
інформаційними матеріалами за цими напрямками статутної діяльності. 

 Питання роботи з резервом профспілкових кадрів в Бердянській МОП 
розглядалось на засіданні президії (№ П-14  від 21.04.2016 р.). Постановою МО 
Профспілки затверджено списки резерву на голову міської організації 
Профспілки, голів ППО і профгруп, план роботи та стажування профспілкового 
резерву. На ці категорії резерву заведені особові картки, проводиться певна 
робота по їх стажуванню. Під час звітно-виборної кампанії в ППО в 2014 році 
всі новообрані голови ППО були з числа профспілкового резерву, що свідчить 
про системну роботу міської організації з цього напрямку статутної діяльності, 
її наступність. 

 Тісно переплетеною з системою інформування є система навчання 
профспілкового активу. В кінці грудня 2016 року проведено тематичний 
семінар голів ППО з питань колективно-договірного регулювання трудових, 



соціально-економічних відносин та тренінг з питань укладання колективних 
договорів. 

 В травні  2016 року проведено спільний семінар з Горішньо-
Плавненською (Комсомольською) МО Профспілки Полтавської області. 

 З 8 новообраними головами ППО проводиться постійно діюче навчання в 
колективних та індивідуальних формах за складеною програмою. 

Питання навчання та інформування профспілкового активу періодично 
розглядаються  на засіданнях ради МОП та її президії, про що свідчать 
протоколи їх засідань. 

 
 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Запорізької 

обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Юдіна 
Ю.І., розширена президія обласного комітету Профспілки 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Інформацію заступника голови Юдіна Ю.І. взяти до відома (додається). 
 
2. Стан роботи з резервом профспілкових кадрів, навчання та інформування 
профспілкового активу в Бердянській міській організації Профспілки вважати 
задовільним. 
 
3. Вивчення цього питання в Михайлівській районній організації Профспілки 
перенести на 2019 рік. 
 
4. Районним, міським організаціям Профспілки, ППО ВНЗ: 
 
4.1. Посилити практичну роботу з профспілковим резервом. 
 
4.2. З метою мотивації профспілкового членства вести активну роз’яснювальну 
роботу серед освітян, працівників галузі, молоді, яка навчається, про діяльність 
Профспілки щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів 
спілчан, формування почуття єдності, солідарності, активної громадської 
позиції, ефективно використовувати всі форми інформування та інтернет-
ресурси. 
 
4.3. Забезпечити надання методичної, інформаційної і практичної допомоги 
профактиву та організаційним ланкам з метою вирішення статутних завдань 
організаційного, фінансового зміцнення, інформаційного забезпечення шляхом 
запровадження активних форм і методів профспілкового навчання. 
 
5. 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.). 

 
 

Голова  
обласної організації 
Профспілки                                                                                       Н.І. Гринь 


