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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; 



   
 
Н.І. Гринь 

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                                                             


