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Про діяльність галузевої Профспілки
та Запорізької обласної організації
Профспілки щодо соціальноекономічного захисту спілчан в 2016 році
Профспілка працівників освіти і науки України – найбільша освітянська
Профспілка в Україні і Європі. Вона об’єднує 26 300 ППО і профгруп. Її
членами є 1 670 000 працівників галузі.
Запорізька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки
України – одна з найбільших організацій у Всеукраїнській галузевій
Профспілці та найчисельніша у складі Запорізької обласної ради профспілок.
Вона є самою розгалуженою громадською організацією області.
Профспілка працівників освіти і науки України, Запорізька обласна
організація підтвердили свою репрезентативність та отримали відповідні
свідоцтва.
В 2016 році прийнято і зареєстровано нову редакцію Статуту Профспілки,
Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки на
2016-2020 роки, Угоду між Департаментом освіти і науки Запорізької ОДА і
ЗОО ППОНУ на 2017-2020 роки.
В 2016 році проведено 2 засідання пленумів, 14 засідань президії
обласного комітету Профспілки, 3 дні обкому в районних організаціях
Профспілки (Великобілозерська, Гуляйпільська, Чернігівська РОП). При
комітеті продовжили свою діяльність 7 постійних комісій.
За наполяганням і зверненнями Профспілки збільшено обсяги
фінансування освіти. Місцевим бюджетам виділено додаткові кошти за рахунок
резерву освітньої субвенції на обов’язкові виплати із заробітної плати,
погашення її заборгованості, придбання шкільних автобусів, оснащення
загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, поповнення
матеріально-технічної бази.
Своїми наполегливими діями (переговори, письмові звернення, участь у
акціях протесту) в 2016 році Профспілка працівників освіти і науки України
добилась значного підвищення заробітної плати для працівників галузі.

Забезпечено дворазове зростання заробітної плати працівників з травня та
грудня 2016 року. Середній розмір посадових окладів педагогічних працівників
збільшився з 2193 до 2630 гривень, а науково-педагогічних працівників – з 3806
до 4566 гривень, або на 20 %.
Мінімальна заробітна плата збільшилася з 1113 до 1600 гривень, а розрив
між мінімальною заробітною платою та базовим посадовим окладом ЄТС
скоротився з 328 до 265 гривень.
Завдяки проведенню широкої кампанії проти скасування академічних
стипендій вдалося відстояти позицію щодо збереження права студентів на її
отримання. Безпосередньо збільшилися і розміри стипендій.
Проте не всі питання Профспілка вирішувала шляхом переговорів та
соціального діалогу. У 2016 році Профспілка очолювала протестні рухи спілчан
та виходила на активні маніфестації. 7 квітня в Києві відбулася
попереджувальна студентська акція протесту. 6 липня освітяни приймали
участь у Всеукраїнському марші протесту Федерації профспілок України. У
грудні пройшов мітинг проти зростання цін і тарифів. В листопаді делегація
освітян від Запоріжжя взяла солідарну участь у пікетуванні, яке проводила
Київська міська організація Профспілки. Обласна організація Профспілки
приймала участь у Всеукраїнських акціях ЦК Профспілки по збору підписів
членів Профспілки та студентської молоді проти антисоціальних законів та дій
влади.
Співпраця Запорізької обласної організації Профспілки, її організаційних
ланок, виборних профспілкових органів усіх рівнів з соціальними партнерами
(органами державної, виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатами
усіх рівнів, адміністраціями ОТГ, відділами та управліннями освіти,
адміністраціями закладів освіти) базується на взаємоповазі та порозумінні,
законодавчій базі про профспілки, колективно-договірне регулювання
соціально-економічних, трудових відносин, соціальний діалог.
В 2016 році комітетом обласної організації Профспілки проведено ряд
конкурсів на кращу ППО, кращого студентського профспілкового лідера,
обласний етап Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і
охорони праці в навчальних закладах. В обласному конкурсі на кращий
колективний договір Енергодарський БПЛ зайняв І місце в категорії до 200
працівників.
Проходило активне інформування профактиву та членів Профспілки
через системну роботу офіційного сайту обласної організації Профспілки. На
ньому розміщено 125 статей, 17 фоторепортажів. Проводилась системна робота
з профспілкового навчання.
Сьогодні, коли набирає обертів процес створення територіальних громад,
галузева Профспілка займає принципову позицію щодо недопущення грубих
порушень трудового законодавства, втручання в діяльність галузевої
Профспілки. З цією метою ведеться масштабна рз’яснювальна робота на рівні
адміністрацій громад, закладів освіти, профспілкового активу, працівників –
членів Профспілки.
Весною проведено ІV обласну спартакіаду серед працівників ЗНЗ.

Обласна організація приймала активну участь у змаганнях спартакіади ЦК
Профспілки.
Різними формами оздоровлення і відпочинку було охоплено 2095 дітей
членів Профспілки, 560 студентів, 3266 членів Профспілки.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Запорізької обласної
організації Профспілки працівників освіти і науки України Гринь Н.І.,
розширена президія обласного комітету Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію голови обласної організації Профспілки Гринь Н.І. взяти до
відома.
2. Діяльність обласної організації Профспілки та її виборних органів щодо
соціально-економічного захисту спілчан в 2016 році вважати задовільною.
3. Районним, міським організаціям Профспілки, ППО ВНЗ:
3.1. Продовжити роботу, спрямовану на виконання норм Статуту, Програми дій
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України
на 2016-2020 роки в частині організаційного та фінансового зміцнення,
забезпечення єдності солідарних дій організаційних ланок, концентрації зусиль
виборних органів усіх рівнів на організаційну єдність Профспілки.
3.2. Продовжити роботу щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів
працівників і студентської молоді. Активізувати роботу по веденню
громадського контролю за виплатою у повному обсязі заробітної плати,
мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 грн., доплат, надбавок, академічних
та соціальних стипендій.
3.3. Активізувати роботу по проведенню днів районних, міських організацій
Профспілки в ППО, ППО ВНЗ на факультетах та в профгрупах з метою
інформування членів Профспілки про діяльність ФПУ, ЦК, обласного комітету,
рад районних, міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ, збереження та
мотивації членства в Профспілці.
3.4. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974
“Про внесення зміни у додаток 2 до постанови КМУ від 30 серпня 2002 року
№1298” добиватися наближення терміну підвищення посадових окладів
педпрацівників інших закладів, які фінансуються за рахунок державного та
місцевих бюджетів.
3.5. Продовжити роботу щодо збереження цілісності та єдності організаційних
ланок Профспілки з метою недопущення необґрунтованої ліквідації ППО у
процесі оптимізації мережі навчальних закладів, створення опорних закладів,
освітніх округів. Забезпечити співпрацю з новоствореними органами
управління освітою об’єднаних територіальних громад, депутатами місцевих
рад, новими органами місцевого самоврядування на принципах партнерства та

соціального діалогу з метою створення належних умов функціонування
закладів, роботи їх працівників, дотримання трудових прав і соціальноекономічних інтересів членів Профспілки.
4. В рамках проведення Року первинної профспілкової організації, оголошеного
Федерацією профспілок України, в цілях посилення мотиваційних факторів
профспілкового членства, ефективності інформаційного забезпечення провести
обласну профспілкову акцію “Ти потрібен Профспілці, Профспілка потрібна
тобі”. З цією метою:
4.1. Провести інформаційно-методичні наради з головами ППО, профспілкових
бюро факультетів ВНЗ, профгрупоргами;
перша декада березня,
голови РО, МО Профспілки,
ПО ВНЗ.
4.2. Провести протягом березня-квітня в ППО, профгрупах, профспілкових
організаціях факультетів ВНЗ тематичні профспілкові збори “Ти потрібен
Профспілці, Профспілка потрібна тобі” із залученням соціальних партнерів,
голів РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ, працівників виконавчого апарату
обласного комітету Профспілки. Для цього:
- скласти графіки проведення профспілкових зборів в ППО, профспілкових
організаціях факультетів ВНЗ, профгрупах;
- скласти графіки відвідування і участі в зборах голів РО, МО Профспілки,
ППО ВНЗ, членів рад, президій рад РО, МО Профспілки, ПК ППО;
- до 28.04 надати електронною поштою до обкому Профспілки звіт про
проведення акції за формою, що додається;
голови РО, МО Профспілки,
ППО ВНЗ.
- підготувати та провести тематичні профспілкові збори з використанням
матеріалів профспілкових інтернет ресурсів, Інформаційно-методичного
збірника обкому Профспілки №62;
друга декада березня-квітень
голови ППО, ПК ППО
4.3. Розміщати на сайті обласної організації Профспілки матеріали про роботу
кращих ППО, їх керівників та профспілкових активістів;
протягом року,
прес-служба.
5. Загальний контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної
організації Профспілки Гринь Н.І.
Поточний контроль покласти на заступника голови обласної організації
Профспілки Юдіна Ю.І. та постійну комісію комітету обласної організації

Профспілки з питань колективно-договірного регулювання трудових та
соціально-економічних відносин.

Голова
обласної організації
Профспілки

Н.І. Гринь

Участь
голови, працівників обкому Профспілки, членів ЦК ППОНУ в заходах
обласної акції ЗОО ППОНУ “Ти потрібен Профспілці, Профспілка потрібна
тобі” (березень – квітень 2017 року)
№
Дата
з/п
1. 21.03.2017

2.

22.03.2017

3.

23.03.2017

4.

23.03.2017

5.

24.03.2017

6.

24.03.2017

7.

28.03.2017

8.

30.03.2017

9.

30.03.2017

10. 30.03.2017
11. 30.03.2017
12. 30.03.2017
13. 30.03.2017
14. 30.03.2017
15. 30.03.2017

ППО, закладу

Форма проведення

ЗНВК“Барвінок”
Заводський район
м.Запоріжжя
Запорізька міська
рада

профспілкові збори

Колегіум “Елінт”
Дніпровський
район м.Запоріжжя
Запорізька ОДА

засідання комісії з
питань освіти, науки,
культури, спорту,
молоді та туризму
профспілкові збори

нагородження
переможців обласного
етапу Всеукраїнського
конкурсу “Учитель
року”
Запорізький район
зустріч з головами
ППО закладів, установ
освіти
БПЛ “Перспектива” урочистості з нагоди
Шевченківський
25 річчя закладу
район м.Запоріжжя
Токмацька РО, МО день обкому
Профспілки
Профспілки
Енергодарська БПЛ профспілкові збори
Енергодарська
ЗОШ №4
Енергодарський
ДНЗ №15
Приморська
ЗОШ №2
Приморська
ЗОШ №3
Приморський БПЛ
Преславська ЗОШ інтернат
Приморський ДНЗ
“Казка”

Приймали
участь в роботі
Юдін Ю.І.

Петрашина Л.Г.,
Гришко О.І.,
Шиманиця Т.О.
Юдін Ю.І.

Юдін Ю.І.

Гринь Н.І.

Гринь Н.І.

Гринь Н.І.
Юдін Ю.І.

профспілкові збори

Юдін Ю.І.

профспілкові збори

Юдін Ю.І.

профспілкові збори

Гринь Н.І.
Петрашина Л.Г.
Гринь Н.І.
Петрашина Л.Г.
Гринь Н.І.
Петрашина Л.Г.
Гринь Н.І.
Петрашина Л.Г.
Гринь Н.І.
Петрашина Л.Г.

профспілкові збори
профспілкові збори
профспілкові збори
профспілкові збори

16. 31.03.2017
17. 03.04.2017
18. 04.04.2017

19. 05.04.2017

20. 06.04.2017

21. 06-07.
04.2017
22. 12.04.2017

23. 19.04.2017

24. 19.04.2017

25. 19.04.2017

26. 20.04.2017

27. 24.04.2017

28. 25.04.2017
29. 26.04.2017

Куйбишевська РОП позачергова виборна
конференція
Бердянська ЗОШ
профспілкові збори
№1
Запорізька міська
урочистості з нагоди
організація
30 річчя заснування
ветеранів
Комишуваська
зустріч з керівниками,
ЗОШ I-III ст.
головами ППО
Оріхівського
закладів освіти
району
Комишуваської ОТГ
Семенівська ЗОШ
профспілкові збори
I-III ст.
Мелітопольського
району
МДПУ
обласний виїзний
ім.Б.Хмельницького семінар студентського
профактиву
ДНЗ №291
профспілкові збори
Хортицького
району
м.Запоріжжя
Кам’янська ЗОШ
профспілкові збори
Василівського
району
Кам’янська ЗОШ – профспілкові збори
інтернат
Василівського
району
ЗОШ №12 I-III ст.
профспілкові збори
Шевченківського
району
м.Запоріжжя
ДНЗ №285
профспілкові збори
Комунарського
району
м.Запоріжжя
ДНЗ №145
профспілкові збори
Вознесенівського
району
м.Запоріжжя
Запорізький
Січовий колегіум
Олександрівська
РОП

урочистості з нагоди
25 річчя заснування
районні профспілкові
збори

Юдін Ю.І.
Лола В.Г.
Гринь Н.І.

Гринь Н.І.
Юдін Ю.І.
Петрашина Л.Г.
Моненко Т.В.

Гринь Н.І.
Юдін Ю.І.
Петрашина Л.Г.
Юдін Ю.І.

Гринь Н.І.

Гринь Н.І.

Юдін Ю.І.

Юдін Ю.І.

Юдін Ю.І.

Юдін Ю.І.
Гринь Н.І.

Представники органів
місцевого врядування

Депутати різного рівня

Керівники закладів,
установ освіти і науки,
декани факультетів

Начальники,
працівники РВО, МУО
ректори ВНЗ

Із них брали участь у
зборах

Загальна кількість членів
ПС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17
49
3
9
29
11
34
8
21
52
11
19
36
27
31
5
Проведено
25
26
23
40
27

723
2452
377
150
1260
997
1020
1075
958
1748
450
527
994
1167
906
764
частково
461
855
989
2917
2033

583
1731

81
71

4
14

0
9

4
2

17
49

0
6

0
0

130
710
489
911
427
567
1487
180
469
610
730
876
80

87
56
49
89
40
59
85
40
89
61
63
97
10

0
2
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
5

2
5
7
6
8
15
11
4
3
3
10

0
1
3
0
6
4
2
0
1
1
2
3
1

9
29
10
0
8
21
52
11
19
36
27
30
5

1
21
0
0
0

0
9
4
0
0

5

9
0
4
2
2
5
41
0
9
0
0
11
4

14
0
2
28
0
0
3

7
0
0
2
0
0
2

383
598
869
2011
1789

83
70
88
69
88

1
0
0
1
3

4
6
3
12
7

2
0
2
10
27

3
1
0
4
4

17
26
23
40
27

0
0
0
4
7

0
0
0
0
0

25
26
26
40
27

Члени ради РОП,
МОП, ПК ППО ВНЗ

3
17
49
12
9
34
35
34
25
21
52
11
19
39
29
34
33

Голова РОП, МОП,
ППО ВНЗ

Голова, заступник
голови ЗОО ППОНУ,
члени ЦК ППОНУ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
Бердянська РО
Василівська РО
Великобілозерська РО
Веселівська РО
Вільнянська РО
Гуляйпільська РО
Запорізька РО
К-Дніпровська РО
Куйбишевська РО
Мелітопольська РО
Михайлівська РО
Новомиколаївська РО
Оріхівська РО
Пологівська РО
Приазовська РО
Приморська РО
Розівська РО
Токмацька РО
Чернігівська РО
Якимівська РО
Бердянська МО
Енергодарська МО

Участь у зборах

%

1

РОП, МОП, ППО ВНЗ

Проведено зборів

№
з/п

Кількість ППО, ПГ

Підсумки
проведення обласної профспілкової акції “Ти потрібен Профспілці, Профспілка потрібна тобі!”
в рамках Року ППО 13.03-01.05.2017

1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Мелітопольська МО

2

58

58

3509

2505

71

0

7

51

1

58

1

0

Токмацька МО
Вознесенівська РО
Дніпровська РО
Заводська РО
Комунарська РО
Олександрівська РО
Хортицька РО
Шевченківська РО
ППО ЗНУ
ППО ЗДІА
ППО ЗНТУ
ППО БДПУ
ППО МДПУ
ППО педколеджу
ППО ЗНТУ студ., асп.
ППО ЗДІА студ., асп.
ЗЕК ЗНТУ

21
58
48
26
46
28
37
53
37
6
73
6
5
1
417

20
58
48
25
46
1
37
53
21
1
73
6
5
1
368

846
3355
3220
1245
3033
1346
2233
2929
5788
750
1481
3065
2823
758
11022

814
2705
2333
815
2024
88
1435
2027
414
84
984
2313
2202
86
7360

96
81
72
65
67
6
64
69
7
11
66
75
78
11
67

7
4
6
7
12
1
29
21
19
1
4
16
5
1
17

8
1
13
8
19
1
3
52
19
16
26
16
5
5
330

6
0
0
4
0
1
7
3
1
1
0
5
1
1
47

18
58
46
25
46
24
32
53
16
1
3
6
5
1
121

1

0

2
2
0
0
0
0
3
0
0
16
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5

1

1

211

185

88

0
1
1
1
1
1
2
2
1
0
1
0
1
0
1
0
0

1

0

0

1

0

0

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки обласної профспілкової акції
“Ти потрібен Профспілці, Профспілка потрібна тобі”
У рамках Року первинної профспілкової організації (ППО), оголошеного
Федерацією профспілок України, на розширеному засіданні президії комітету
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України
28 лютого 2017 року було прийняте колегіальне рішення про проведення
протягом березня – квітня обласної профспілкової акції «Ти потрібен
Профспілці, Профспілка потрібна тобі!».
Метою акції було визначено посилення мотиваційних факторів
профспілкового членства, інформування членів Профспілки про діяльність
ФПУ, ЦК, обласної, районних, міських організацій Профспілки.
Основною формою заходів під час акції стали профспілкові збори. З
метою їх змістовного інформаційного насичення обкомом Профспілки
укладено і розміщено на сайті обласної організації Профспілки тематичний
інформаційно-методичний збірник №62 «Підсумки діяльності Профспілки
працівників освіти і науки України та Запорізької обласної організації в 2016
році». На допомогу головам ППО обкомом розроблено і надіслано в РО, МО
Профспілки, ППО ВНЗ рекомендації щодо змісту постанов, рішень зборів.
На початку березня, перед проведенням акції, в районних, міських
організаціях, первинках вищих навчальних закладів проведено інформаційнометодичні наради для голів ППО, профгрупоргів.
У період акції проведено біля 1500 зборів ППО, засідань профспілкових
груп в закладах, установах освіти, ВНЗ. В роботі профспілкових зборів
прийняли участь 45 тисяч членів Профспілки (працівники, студенти,
непрацюючі пенсіонери).
Профспілкові збори відзначались, в основному, високим рівнем
громадської активності, участі в них членів Профспілки. В більшості районів і
міст області в зборах взяли участь від 50 до 90% членів Профспілки.
Збори були націлені на відверту розмову про роль профспілок в
сучасному українському суспільстві, досягнення і проблеми галузевої
Профспілки, подальшу її трансформацію і наближення до потреб кожного
освітянина – члена Профспілки. Разом з позитивом члени Профспілки
висловлювали свої зауваження, пропозиції, вказували на недоліки в роботі. На
багатьох зборах піднімалося питання переваг (вмотивованості) членства в

Профспілці, розповсюдження положень колективного договору тільки на
членів Профспілки. Вказувалось на недостатній рівень висвітлення діяльності
профспілкових органів (від ФПУ до первинок) в ЗМІ, роботи освітянської
Профспілки в щотижневику ФПУ “Профспілкові вісті”. На більшості зібрань
піднімалось питання недостатньої активності профспілок щодо пенсійної
реформи, збереження вислуги років, відновлення санаторно-курортного
лікування. Багатьох спілчан не задовольняє система розподілу профспілкових
внесків. Наріжним було питання: які переваги має член Профспілки у
порівнянні з іншими працівниками? Мали місце нарікання на профспілковий
юридичний супровід, але це, мабуть, більше від незнання і недостатньої
проінформованості з цього напрямку діяльності.
З різних причин (організаційних, безпосереднього і опосередкованого
адміністративного тиску, загострення відносин з соціальними партнерами та
ін.) у Великобілозерському районі пройшло тільки 3 зборів з 12 ППО, в
Гуляйпільському – 11 з 35 ППО, Кам’янсько-Дніпровському – 8 з 25 ППО,
Приморському – 5 з 33 ППО. В Олександрівському районі проведено районні
профспілкові збори, на яких були присутні 88 чоловік (6% членів РО
Профспілки). У Розівській РОП акція пройшла частково.
Активною була участь у зборах голів Василівської РОП Бабаченко О.Г.,
Більмацької РОП Антонової З.Ф., Приходько О.В., Пологівської РОП Мовчан
З.Ф., Бердянської МОП Маненко Н.В., Комунарської РОП м. Запоріжжя
Остапенко Р.М., Хортицької РОП Володькової Т.В., Шевченківської РОП
Куниці Н.І.
Під час акції активно застосовувалась форма взаємовідвідування зборів
членами президій, рад РО, МО Профспілки в Мелітопольській, Приазовській
РОП, Енергодарській, Мелітопольській МОП, Шевченківській РОП
м. Запоріжжя, первинках ВНЗ. Члени ЦК Профспілки від нашої обласної
організації Лола В.Г. і Маненко Т.В. відвідали профспілкові збори в
Бердянській ЗОШ №1 та Семенівській ЗОШ І-ІІІ ст. Мелітопольського району
відповідно.
На зборах використовувалась символіка ФПУ та галузевої Профспілки,
широко залучались мультимедійні, візуальні засоби. В багатьох первинках до
зібрань спеціально підготовлено відеонариси, презентації про їх роботу,
використано презентаційні матеріали ЦК Профспілки.
У напрямку інформаційного, візуального насичення заходів
профспілкової акції слід відзначити Вознесенівську РОП м. Запоріжжя (голова

Шиманиця Т.О.), де Інформаційно-методичний збірник обкому №62 відтворено
на паперових носіях і роздано в кожну первинку; Василівську РОП (голова
Бабаченко О.Г.), де укладено і розповсюджено інформаційні проспект,
листівки; Мелітопольську МОП (голова Маненко Т.В.), де створено і
розповсюджено в первинки електронні презентації про діяльність ФПУ, ЦК,
обласної, міської організацій Профспілки.
У рамках акції в профспілкових зборах активну участь прийняли голова
обкому Профспілки Н.І Гринь та її заступник Ю.І. Юдін. Вони виступили на 29
профспілкових зібраннях, а також взяли участь в нагородженні переможців
обласного етапу конкурсу “Учитель року”, зустрічі з керівниками та головами
ППО закладів освіти новоствореної Комишуваської ОТГ в Оріхівському районі,
Біленьківської ОТГ в Запорізькому районі, урочистостях з нагоди 30 – річчя
заснування
Запорізької
міської
організації
ветеранів,
25-річчя
багатопрофільного ліцею “Перспектива”, Запорізького січового колегіуму,
провели день обкому та зустрічі з профспілковим активом у Запорізькому,
Токмацькому районах, місті Токмаку, ППО Запорізького національного
технічного університету. 6-7 квітня на базі ППО Мелітопольського ДПУ ім. Б.
Хмельницького проведено обласний семінар студентського профактиву.
Юрисконсульт обкому Петрашина Л.Г. разом з головами районних організацій
Профспілки м. Запоріжжя 22 березня прийняли участь у засідані комісії з
питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму Запорізької міської
ради і переконавши її депутатів, сприяли прийняттю рішення черговою сесією
міської ради про перенесення на більш ранній термін (з1квітня) підвищення
заробітної плати працівникам дошкільних та позашкільних закладів міста.
Активну участь в заходах акції прийняла також юрисконсульт обкому
Профспілки Петрашина Л.Г.
Активною формою в ході акції стало взаємовідвідування профспілкових
зборів членами рад та президій рад районних, міських організацій Профспілки,
ПК ППО ВНЗ (700 зборів). Голови районних, міських організацій Профспілки,
ППО ВНЗ взяли участь в 320 зборах; соціальні партнери (начальники,
працівники відділів, управлінь освіти; ректори, проректори ВНЗ) в 80 зборах;
депутати різного рівня та представники органів місцевого врядування – в 153
зборах.
Обласна профспілкова акція завершилася участю членів Профспілки в
Першотравневих заходах.

Це був наймасштабніший захід в обласній організації Профспілки за
останні роки. Він показав високий ступінь довіри працівників до галузевої
Профспілки, відобразив її реальний сьогоднішній стан, проблеми і накреслив
перспективи подальшої роботи по удосконаленню усіх напрямків статутної
діяльності.
Головний меседж акції – тільки разом ми можемо вибороти свої права і
свободи. Разом ми сила!
Рік первинки продовжується… Попереду багато цікавих заходів, але
високий і потужний старт сприяє активному продовженню роботи, спрямованої
на забезпечення єдності солідарних дій організаційних ланок освітянської
Профспілки Запорізького краю.
Прес-службою обкому Профспілки підготовлена підсумкова стаття і 5
травня вона була розміщена на сайтах ФПУ, ЦК, обласного комітету
Профспілки. За матеріалами проведення акції укладено Інформаційнометодичний збірник №63 (в електронному і паперовому форматі), який після
засідання президії буде розміщено на сайті ЗОО ППОНУ.
До позитивних моментів акції слід віднести її масштабність, охоплення
участю в ній майже всіх РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ, закладів, установ
освіти, презентативність, високий представницький рівень, демократизм,
аргументованість, залучення широкого спектру мотиваційних факторів.
До питань, над якими необхідно працювати надалі, у тому числі і при
проведенні таких заходів, слід віднести:
- обов’язкове дотримання визначених комітетом, його президією форм
проведення заходів та їх поширення на визначені структурні ланки обласної
організації Профспілки;
- при підготовці до них розробляти і забезпечувати ППО та профгрупи
тематичними презентаційними матеріалами в електронному та паперовому
форматах, профспілковою символікою та атрибутикою;
- під час проведення зборів залучати до участі в них якнайбільшу кількість
членів Профспілки, особливо з числа допоміжно-обслуговуючого персоналу,
студентів, непрацюючих пенсіонерів;
- своєчасно інформувати обком Профспілки про несприятливі організаційні
умови, адміністративний тиск і перешкоджання проведенню профспілкових
заходів, інші деструктивні фактори;

- завчасно складати і уточнювати графіки проведення зборів з метою їх
якнайбільшого
відвідування
головами
РОП,
МОП,
ППО
ВНЗ,
взаємовідвідування;
- активніше висвітлювати заходи в профспілкових куточках, ЗМІ, на
електронних профспілкових ресурсах.

Заступник голови
ЗОО ППОНУ
Юдін Ю.І.

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

ПРЕЗИДІЯ
ПОСТАНОВА
23.05.2017

м. Запоріжжя

№П-17-2

Про підсумки обласної
профспілкової акції
“Ти потрібен Профспілці,
Профспілка потрібна тобі”
На виконання постанови розширеного засідання президії комітету
Запорізької обласної організації Профспілки від 28 лютого 2017 року,
положень Програми дій на 2016-2020 роки у рамках оголошеного
Федерацією профспілок України Року первинної профспілкової організації в
березні-квітні проведено обласну профспілкову акцію “Ти потрібен
Профспілці, Профспілка потрібна тобі”.
Метою акції було визначено посилення мотиваційних факторів
профспілкового членства, інформування членів Профспілки про діяльність
ФПУ, ЦК, обласної, районних, міських організацій Профспілки.
Основною формою заходів під час акції стали профспілкові збори. З
метою їх змістовного інформаційного насичення обкомом Профспілки
укладено і розміщено на сайті обласної організації Профспілки тематичний
інформаційно-методичний збірник №62 «Підсумки діяльності Профспілки
працівників освіти і науки України та Запорізької обласної організації в 2016
році». На допомогу головам ППО обкомом розроблено і надіслано в РО, МО
Профспілки, ППО ВНЗ рекомендації щодо змісту постанов, рішень зборів.
У період акції проведено біля 1500 зборів ППО, засідань
профспілкових груп в закладах, установах освіти, ВНЗ. В роботі
профспілкових зборів прийняли участь 45 тисяч членів Профспілки
(працівники, студенти, непрацюючі пенсіонери).
Профспілкові збори відзначались, в основному, високим рівнем
громадської активності, участі в них членів Профспілки. В більшості районів
і міст області в зборах взяли участь від 50 до 90% членів Профспілки.

З різних причин (організаційних, безпосереднього і опосередкованого
адміністративного тиску, загострення відносин з соціальними партнерами та
ін.) у Великобілозерському районі пройшло тільки 3 зборів з 12 ППО, в
Гуляйпільському – 11 з 35 ППО, Кам’янсько-Дніпровському – 8 з 25 ППО,
Приморському – 5 з 33 ППО. В Олександрівському районі проведено районні
профспілкові збори, на яких були присутні 88 чоловік (6% членів РО
Профспілки). У Розівській РОП акція пройшла частково.
На зборах використовувалась символіка ФПУ та галузевої Профспілки,
широко залучались мультимедійні, візуальні засоби. В багатьох первинках до
зібрань спеціально підготовлено відеонариси, презентації про їх роботу,
використано презентаційні матеріали ЦК Профспілки.
Активною формою в ході акції стало взаємовідвідування
профспілкових зборів членами рад та президій рад районних, міських
організацій Профспілки, ПК ППО ВНЗ (700 зборів). Голови районних,
міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ взяли участь в 320 зборах;
соціальні партнери (начальники, працівники відділів, управлінь освіти;
ректори, проректори ВНЗ) в 80 зборах; депутати різного рівня та
представники органів місцевого врядування – в 153 зборах.
Юрисконсульт обкому Петрашина Л.Г. разом з головами районних
організацій Профспілки м. Запоріжжя 22 березня прийняли участь у засідані
комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму
Запорізької міської ради і переконавши її депутатів, сприяли прийняттю
рішення черговою сесією міської ради про перенесення на більш ранній
термін (з1квітня) підвищення заробітної плати працівникам дошкільних та
позашкільних закладів міста.
Обласна профспілкова акція завершилася участю членів Профспілки в
Першотравневих заходах.
Це був наймасштабніший захід в обласній організації Профспілки за
останні роки. Він показав високий ступінь довіри працівників до галузевої
Профспілки, відобразив її реальний сьогоднішній стан, проблеми і накреслив
перспективи подальшої роботи по удосконаленню усіх напрямків статутної
діяльності.
Заходи і підсумки акції активно висвітлювались на сайті обласної
організації Профспілки, інших профспілкових інтернет-ресурсах.

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника голови обласної
організації Профспілки Юдіна Ю.І., президія
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Інформацію (додається) Юдіна Ю.І. взяти до відома.
2. Схвалити практику проведення профспілкових зборів за єдиною
тематикою і продовжити її надалі.
3. Відзначити:
3.1. високий організаційний, змістовний рівні проведення акції з широким
залученням
членів
Профспілки
у
Василівській,
Більмацькій,
Мелітопольській,
Приазовській
РО,
Бердянській,
Енергодарській,
Мелітопольській, Токмацькій МО Профспілки, Комунарській, Хортицькій,
Шевченківській РО Профспілки м. Запоріжжя, ППО БДПУ, МДПУ;
3.2. активне застосування форми взаємовідвідування зборів, участі в них
членів президій, рад РО, МО Профспілки в Мелітопольській, Приазовській
РОП, Енергодарській, Мелітопольській МОП, Шевченківській РОП м.
Запоріжжя;
3.3. високий рівень інформаційного, візуального забезпечення заходів у
Василівській РО, Мелітопольській МО Профспілки.
4. Рекомендувати радам районних, міських організацій Профспілки, ПК ППО
ВНЗ:
4.1. обов’язково дотримуватись визначених обласним комітетом, його
президією форм проведення обласних профспілкових заходів та їх
поширення на визначені структурні ланки обласної організації Профспілки;
4.2 при підготовці до них розробляти і забезпечувати ППО та профгрупи
тематичними презентаційними матеріалами в електронному та паперовому
форматах, профспілковою символікою та атрибутикою;
4.3 під час проведення зборів залучати до участі в них якнайбільшу кількість
членів Профспілки, особливо з числа допоміжно-обслуговуючого персоналу,
студентів, непрацюючих пенсіонерів;

4.4 своєчасно інформувати обком Профспілки про несприятливі організаційні
умови, адміністративний тиск і перешкоджання проведенню профспілкових
заходів, інші деструктивні фактори;
4.5 завчасно складати і уточнювати графіки проведення зборів з метою їх
якнайбільшого відвідування головами РОП, МОП, ППО ВНЗ,
взаємовідвідування;
4.6 активніше висвітлювати заходи в профспілкових куточках, ЗМІ, на
електронних профспілкових ресурсах.
4.7. на засіданнях рад, президій рад, ПК ППО ВНЗ проаналізувати участь в
обласній профспілковій акції.
5. Доручити президії обласного комітету Профспілки; членам Ради ФПУ,
президії та ЦК Профспілки, обласної ради профспілок від Запорізької
обласної організації Профспілки наполегливо лобіювати трудові та
соціально-економічні інтереси спілчан на різних рівнях державної влади,
органів місцевого врядування, соціального партнерства, виборних
профспілкових органів.
6. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови Юдіна
Ю.І. та постійну комісію обласного комітету з питань статутної
внутрішньоспілкової діяльності (голова Бабаченко О.Г.)

Голова
обласної організації
Профспілки

Н.І. Гринь



«Ти потрібен Профспілці, Профспілка потрібна тобі».

Підписання Генеральної угоди
23 серпня 2016 року
Голова ФПУ Григорій Осовий, Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман, перший заступник голови СПО
роботодавців Олексій Мирошниченко, міністр соціальної
політики України Андрій Рева.

Підписання Галузевої Угоди
23 листопада 2016 року

Підписання обласної угоди
15 грудня 2016 року

Захист інтересів і прав спілчан
на пленумах ЦК, обкому, засіданнях ради
та президії міської організації Профспілки

Виконання своїх зобов’язань

“ Ті, хто працюють, мають
право на страйк для
захисту своїх економічних і
соціальних інтересів ”
ст. 44 Конституція України

Участь у законотворчому
процесі

2014

ВЧИТЕЛІ СУДЯТЬСЯ
З ЯЦЕНЮКОМ




22 квітня 2014 року Окружний адміністративний суд
міста Києва відкрив провадження в адміністративній
справі за позовною заявою Профспілки працівників освіти
і науки України до Кабінету Міністрів України про
визнання протиправними та скасування постанов від
25.03.2014 № 88 та від 25.03.2014 № 89.
Тривають засідання судів різних інстанцій.



Петиція «Про надбавку за престижність педагогічної
праці»: не набрала потрібної кількості голосів



17 серпня 2015 року ЦК Профспілки працівників освіти
і науки України звернувся до Верховного Суду України із
заявою про перегляд рішень судів першої, апеляційної та
касаційної інстанцій, які прийняті в адміністративній
справі про надбавки вчителям за престижність праці, а
також бібліотекарям за особливі умови.

Електронні петиції
до Президента
Петиції щодо відновлення санаторнокурортного
лікування
працівників
та
відновлення гарантій, передбачених ст. 57
Закону України "Про освіту" щодо розмірів
середніх посадових окладів освітян
набрали більше 25 тисяч!

2014





Акція протесту профспілок:
Уряд повинен почути свій народ!

15 жовтня 2014 року - Профспілки пікетували Кабінет
Міністрів України . Учасники акції передали свої вимоги до КМУ, Адміністрації Президента
України та Верховної Ради України.
23 грудня 2014 року відбулася багатотисячна акція протесту профспілок у зв’язку з
антисоціальними ініціативами Уряду. Понад десять тисяч працівників бюджетної сфери –
освітяни, медики, працівники соціальної сфери, державні службовці, молодь та студенти
пікетували Верховну Раду України й Кабінет Міністрів України у зв'язку з наступом на
конституційні права та гарантії працюючих при формуванні Держбюджету на наступний рік.

Профспілки України проводили
пікетування влітку 2015 року








27 травня 2015 – перший етап пікетування Кабміну на підтримку вимог профспілок у
колективному спорі з Урядом і роботодавцями
3 червня 2015 профспілки вдруге вийшли під стіни Кабінету міністрів України. Прийшли
понад 1000 профспілкових активістів, щоб висловити своє негативне ставлення до урядової
політики «затягування пасків».
30 червня 2015 року відбувся черговий профспілковий пікет під стінами Комітетів
Парламенту з метою спонукання керівників фракцій до прийняття рішення про
невідкладний розгляд законопроектів із Трудового Ультиматуму.
Продовжились в листопаді, грудні 2015 року.

МАРШ ПРОТЕСТУ
6 липня 2016 року

Анкетування спілчан
з метою визначення
подальших дій ФПУ
За
результатами
соціологічного
опитування, проведеного профспілками
ще навесні цього року, більше 50% зі
100 тис. опитаних спілчан, виявляють
готовність до участі у протестних діях, а
більше чверті з них висловились за
проведення страйку.
В
анкетуванні
“Про
позицію
Профспілки щодо проекту закону “Про
освіту” прийняли участь 1985 освітян
нашого міста. Зібрані підписи були
направлені до ЦК профспілки для
використання.

1 листопада 2016 року, освітяни вийшли на масову
акцію протесту до будівлі Кабінету Міністрів України та
Верховної Ради України проти високих тарифів на
житлово-комунальні послуги.

“Почуйте наш голос!”
22 грудня 2014 року

Змусь депутата працювати
грудень 2015 року

Ми - за своєчасний бюджет!
грудень 2016 року

2017 Недопустимо “зрівнялівки” в
оплаті праці!

Переможці конкурсу
“Краща первинка “
2014р. ППО гімназії №19
(голова ППО Плаксіна Г.В.)
І місце в міському етапі
І місце в обласному етапі
2016 р. ППО ДНЗ №41
(голова ППО ДНЗ №41
“Барвінок”
І м. – в міському етапі
ІІ м. – в обласному етапі

у 2016 році Всесвітній день
охорони праці проходив під
девізом «Стрес на робочому
місці: колективний виклик».

Кращими на дистанції "Смуга
перешкод" стали команди:
ЗОШ № 15 - I місце,
ЗОШ № 4 - II місце,
Гімназії № 5 - III місце;
у "Конкурсній програмі":
ЗОШ № 4 - I місце,
Гімназія № 5 - II місце,
СШ № 23, 25 - III місце.
У
загальному
командному
заліку кращими стали команди:
ЗОШ № 15 - I місце,
ЗОШ № 4 - II місце,
Гімназії № 5 - III місце.

Наприкінці вересня, в теплі погожі дні на древньому,
мальовничому острові Хортиця пройшов XXIX
обласний туристичний зліт – змагання з пішохідного
туризму серед працівників освіти.
Відкрили зліт – змагання голова
обласної організації Профспілки Н.І.
Гринь та директор Департаменту освіти і
науки Запорізької ОДА Т.Я. Озерова.
24-25 вересня 22 команди змагалися
з видів спортивно-туристичної та
конкурсної програм.
Достатньо високі результати в зльоті
традиційно показали Куйбишевський,
Мелітопольський, Гуляйпільський райони,
міста Енергодар, Мелітополь.
Переможцями зльоту в спортивній
програмі стали збірні команди:
I місце Куйбишевський р-н;
II місце м. Мелітополь;
III місце Мелітопольський р-н.

У конкурсній програмі перемогли збірні
команди:
I місце Мелітопольський р-н;
II місце Гуляйпільський р-н;
III місце, м. Мелітополь. м. Енергодар

Міська спартакіада
2016

Зональна
спартакіада 2016

Різноманітне життя ПРОФСПІЛКИ

Про оголошення 2017 року
РОКОМ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

1

2

ППО ЗОШ №1

27.03.2017

ППО ЗОШ №3

23.03.2017

ППО ЗОШ №4

20.03.2017

ППО ЗОШ №6

20.03.2017

ППО ЗОШ №7

21.03.2017

ППО гімназії №9

05.04.2017

ППО ЗОШ №14

11.04.2017

ППО ЗОШ №15

24.03.2017

ППО НВК №16

20.03.2017

ППО гімназії №19

10.04.2017

ППО ЗОШ №20

21.04.2017

ППО ЗОШ №22

07.04.2017

ППО СШ №23

03.04.2017

ППО ЗОШ №24

28.03.2017

ППО СШ №25

31.03.2017

ППО ДНЗ №2

03.04.2017

ППО ДНЗ №5

05.04.2017

ППО ДНЗ №6

29.03.2017

ППО ДНЗ №8

05.04.2017

ППО ДНЗ №14

24.03.2017

ППО ДНЗ №17

06.04.2017

ППО ДНЗ №20

05.04.2017

ППО ДНЗ №26

30.03.2017

ППО ДНЗ №36

30.03.2017

ППО ДНЗ №38

06.04.2017

ППО ДНЗ №39

06.04.2017

ППО ДНЗ №41

30.03.2017

ППО ДНЗ №43

30.03.2017

ППО ДНЗ №46

04.04.2017

ППО ДНЗ №47

04.04.2017

ППО ДНЗ №48

07.04.2017

ППО ДНЗ №49

03.04.2017

ППО ДНЗ №78

05.04.2017

ППО ДНЗ №99

05.04.2017

ППО СЮТ

31.03.2017

План роботи семінару практикуму
1
2
3

• Нормативно-правова база
• Структура управління ОП в ДНЗ

• Документація з охорони праці
• Управління проектами

• Створення безпечних умов праці в закладі.
• Практикум: “Ситуаційної – рольової гри: Розслідування
нещасного випадку на виробництві

Нормативно – правова база
Конституція України(витяг)

Закон України ” Про освіту ”

Закон України “Про охорону праці ”

Закон України “Про працю України”

Закон України
“Про пожежну безпеку ”

Закон України
“Про дорожній рух”

Закон України
“ Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення”
Закон України
“Про загальнообов*язкове державне соціальне
Страхування від нещасного випадку на виробництві
Та професійного захворювання, які
Спричинили втрату працездатності

Робочий проект – запорука успішності у
створенні безпечних умов праці

Практикум:
“Ситуаційної – рольової гри: Розслідування
нещасного випадку на виробництві”

1

Ппедагогічний працівник дошкільного закладу
проходячи медичний огляд у міській лікарні
дістав там травму. Кваліфікуйте НВ. Встановити
причину НВ.

2

Завгосп ДНЗ відвозячи звітну документацію в
централізовану бухгалтерію відділу освіти,
дістав травму в автобусі. Встановити причину
НВ

3

Машиніст з прання білизни пішла на другий поверх в
старшу групу подивитися на стан постільної білизни,
перед вхідними дверима до спальні вона підсковзнулась
та впала, внаслідок чого підвернула ногу. Осіб, які
бачили безпосереднє падіння немає. Розслідування
проводиться згідно з заявою потерпілою, про
розслідування НВ. Кваліфікуйте НВ. Встановити
причину НВ.

“Если человеку уютно и комфортно
на своем рабочем месте,
то и труд приносите удовлетворение”

Дякуємо, за співпрацю!

Профспілкові збори в Приморській ЗОШ-інтернаті

Обмін досвідом роботи між Енергодарською МО та
Шевченківською РО Профспілки

Обласний семінар студентського профактиву в МДПУ

День обкому в Токмацьких РО та МО Профспілки

Позачергова виборна конференція в Більмацькій РОП

Профспілкові збори в первинках Приморської РОП

Урочистості з нагоди нагородження переможців
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
“Учитель року-2017”

Участь представників ЗОО ППОНУ в делегації
Запорізької облпрофради в Першотравневій маніфестації
в м. Києві

Участь профспілчан ЗОО ППОНУ в
Першотравневому мітингу в м. Запоріжжі

Стаття розміщена 5.05.2017 на сайтах ЗОО ППОНУ, ЦК ППОНУ, ФПУ

Підсумки обласної профспілкової акції

У рамках Року первинної профспілкової
організації (ППО), оголошеного Федерацією профспілок України, на розширеному засіданні
президії комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки
України 28 лютого 2017 року було прийняте колегіальне рішення про проведення протягом
березня – квітня обласної профспілкової акції «Ти потрібен Профспілці, Профспілка
потрібна тобі!».
Метою акції було визначено посилення мотиваційних факторів профспілкового членства,
інформування членів Профспілки про діяльність ФПУ, ЦК, обласної, районних, міських
організацій Профспілки.
Основною формою заходів під час акції було визначено профспілкові збори. З метою їх
змістовного інформаційного насичення обкомом Профспілки укладено і розміщено на сайті
обласної організації Профспілки тематичний інформаційно-методичний збірник №62
«Підсумки діяльності Профспілки працівників освіти і науки України та Запорізької обласної
організації в 2016 році».
На початку березня, перед проведенням акції, в районних, міських організаціях, первинках
вищих навчальних закладів проведено інформаційно- методичні наради для голів ППО,
профгрупоргів.
У період акції проведено біля 1500 зборів ППО, засідань профспілкових груп в закладах,
установах освіти, ВНЗ. В роботі профспілкових зборів прийняли участь 44,5 тисячі членів
Профспілки (працівники, студенти, непрацюючі пенсіонери).
У рамках акції в профспілкових зборах активну участь прийняли голова обкому Профспілки
Н.І Гринь та її заступник Ю.І. Юдін. Вони виступили на 29 профспілкових зібраннях, а
також взяли участь в нагородженні переможців обласного етапу конкурсу “Учитель року”,
зустрічі з керівниками та головами ППО закладів освіти новоствореної Комишуваської ОТГ
в Оріхівському районі, Біленьківської ОТГ в Запорізькому районі, урочистостях з нагоди 30
– річчя заснування Запорізької міської організації ветеранів, 25-річчя багатопрофільного
ліцею “Перспектива”, Запорізького січового колегіуму, провели день обкому та зустрічі з
профспілковим активом у Запорізькому, Токмацькому районах, місті Токмаку, ППО
Запорізького національного технічного університету. 6-7 квітня на базі ППО
Мелітопольського ДПУ ім. Б. Хмельницького проведено обласний семінар студентського
профактиву. Юрисконсульт обкому Петрашина Л.Г. разом з головами районних організацій
Профспілки м. Запоріжжя 22 березня прийняли участь у засідані комісії з питань освіти,

науки, культури, спорту, молоді та туризму Запорізької міської ради і переконавши її
депутатів, сприяли прийняттю рішення черговою сесією міської ради про перенесення на
більш ранній термін (з1квітня) підвищення заробітної плати працівникам дошкільних та
позашкільних закладів міста.
Активною формою в ході акції стало взаємовідвідування профспілкових зборів членами рад
та президій рад районних, міських організацій Профспілки, ПК ППО ВНЗ (700 зборів).
Голови районних, міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ взяли участь в 320 зборах;
соціальні партнери (начальники, працівники відділів, управлінь освіти; ректори, проректори
ВНЗ) в 80 зборах; депутати різного рівня та представники органів місцевого врядування – в
153 зборах.
Обласна профспілкова акція завершилася участю членів Профспілки в Першотравневих
заходах. Це був наймасштабніший захід в обласній організації Профспілки за останні роки.
Він показав високий ступінь довіри працівників до галузевої Профспілки, відобразив її
реальний сьогоднішній стан, проблеми і накреслив перспективи подальшої роботи по
удосконаленню усіх напрямків статутної діяльності.
Головний меседж акції – тільки разом ми можемо вибороти свої права і свободи. Разом ми
сила!
Рік первинки продовжується… Попереду багато цікавих заходів, але високий і потужний
старт сприяє активному продовженню роботи, спрямованої на забезпечення єдності
солідарних дій організаційних ланок освітянської Профспілки Запорізького краю.
Прес-служба Запорізької обласної організації Профспілки

