
З В І Т 
про роботу постійної комісії комітету Запорізької 
обласної організації Профспілки працівників освіти 
і науки України з питань внутріспілкової статутної 

діяльності 
 

Постійна комісія комітету Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України з питань внутріспілкової статутної 
діяльності організовує свою діяльність на підставі Положення про комісію, 
затвердженого постановою пленуму обкому Профспілки від 17.09.2015 р. 
№Пл.-1-4 у складі 10 членів комітету: 
- Бабаченко О.Г. – голова комісії, голова Василівської РОП; 
- Баздирь Т.М. – голова Токмацької МОП; 
- Вєльчев А.С. – голова Приморської РОП; 
- Клименко А.І. – голова Гуляйпільської РОП; 
- Климова Г.Ф. – голова Якимівської РОП; 
- Норченко О.В. – голова Кам’янсько-Дніпровської РОП; 
- Різдванова Я.М. – голова Токмацької РОП; 
- Скуйбіда О.Л. – голова профбюро інженерно-фізичного факультету ЗНТУ; 
- Чумаченко І.М. – голова ППО Дніпрорудненської ЗОШ І-ІІІ ст. “Талант” 
Василівського району; 
- Фурман Н.С. – голова ППО ЗОШ №23 м. Мелітополя. 
згідно щорічних планів роботи, що затверджуються президією обкому 
Профспілки. 

У своїй діяльності комісія керується Статутом Галузевої Профспілки, 
інструктивно-методичними матеріалами, Положенням, Програмою дій ППОНУ 
та Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України на 2016-2020 роки, рішеннями ФПУ, ЦК ППОНУ, комітету та президії 
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України 
з питань внутріспілкової статутної діяльності. 
 Останній звіт комісії на президії обкому Профспілки проходив 15 квітня 
2014 року. 

За період з квітня 2014 року по червень 2017 року проведено 11 засідань 
комісії. Протоколи засідань комісії є в наявності. Документація зберігається в 
обласному комітеті Профспілки. 

На засіданнях комісії щорічно розглядаються питання стану охоплення 
працівників галузі членством у Профспілці, мотивації профспілкового 
членства, участі комісії у підготовці і проведенні семінарів, про стан навчання 
профспілкового активу, про участь комісії у підготовці президій і пленумів 
обласного комітету. 

Разом з штатними працівниками комітету ЗОО ППОНУ постійна комісія 
приймає участь у підготовці тематичних матеріалів для семінарів голів РО, МО 
Профспілки, ППО ВНЗ, інформаційно-методичних збірників з відповідних 
питань статутної діяльності, у підготовці проектів постанов і рішень президії, 
пленумів обласного комітету Профспілки. 



На засіданнях комісії розглядаються результати тематичного вивчення 
питань в районних, міських організаціях Профспілки, ППО ВНЗ з 
внутріспілкової діяльності. На контролі постійно знаходиться виконання 
постанов пленумів, президій ЦК, обкому Профспілки. 

Комісія приймає участь у проведенні і оцінці поданих робіт конкурсу на 
кращу первинну профспілкову організацію. 

В березні-квітні 2017 року члени комісії приймали активну участь в 
обласній профспілковій акції “Ти потрібен Профспілці, Профспілка потрібна 
тобі”, яка проводилась в рамках Року первинної профспілкової організації, 
оголошеного Федерацією профспілок України. 

Голова комісії О.Г. Бабаченко та голови ППО Василівської РО 
Профспілки є активними дописувачами сайту обласної організації Профспілки 
саме з питань організаційної та внутріспілкової діяльності. 
 
 

                                                                                       Голова  
постійної комісії 

                                                                                                     О.Г. Бабаченко     
 
 


