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Про підсумки Року первинної 
профспілкової організації 
в обласній організації Профспілки 

 
 У рамках Року первинної профспілкової організації (ППО), 
оголошеного Федерацією профспілок України в 2017 році, в Запорізькій 
обласній організації галузевої Профспілки, районних, міських організаціях, 
первинках ВНЗ і закладів освіти протягом року проходили заходи, 
спрямовані на підвищення ролі первинки, розвитку демократії, підвищення 
ефективності профспілкової діяльності з різних напрямків статутної роботи. 

 Основним наймасовішим заходом Року ППО стала обласна 
профспілкова акція “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. 

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. 

В ході Року первинної профспілкової організації виконавчим апаратом 
комітету ЗОО ППОНУ проведено дні обласного комітету в Бердянській, 
Вільнянській, Новомиколаївській, Оріхівській, Токмацькій РО Профспілки, 
Бердянській, Токмацькій МО Профспілки, Вознесенівській РО Профспілки 
м. Запоріжжя. Участь в них прийняли 257 голів ППО. У Новомиколаївському 
районі до заходу приєднались соціальні партнери - керівники  закладів 
освіти. Заходи носили інформаційно - методичний, консультативний 
характер. У цих заходах також приймали участь керівники відділів і 
управлінь освіти, інші соціальні партнери. Профспілковий, “десант” 
виконавчого апарату комітету обласної організації Профспілки носив 
насичений, конструктивний характер. 

Всі заходи широко висвітлювались на сайті ЗОО ППОНУ. За 
тематикою Року ППО на сайті ЗОО ППОНУ було розміщено 30 статей. 
Найактивнішими у цій роботі були прес - служби обласної організації 
Профспілки, Василівської, Мелітопольської, Пологівської РО Профспілки, 
Мелітопольської МО Профспілки, ППО БДПУ. 14 найбільш значимих із цих 
статей були надіслані і розміщені на сайті ЦК ППОНУ. Стаття про підсумки 
обласної профспілкової акції розміщена на сайті ФПУ. 

 У Василівській РО Профспілки до Року первинки було проведено 
творчі профспілкові конкурси на кращі твори, ессе на тему “Профспілка у 
моєму житті”. Кращі з них розміщені на сайті обласної організації 
Профспілки в травні - червні. Переможці нагороджені грамотами комітету 
ЗОО ППОНУ.   

 Ряд тематичних заходів пройшли в Мелітопольських РО і МО 
Профспілки, Пологівській та інших районних і міських організаціях, ППО 
ВНЗ. 

 КЗ “Кам’янська ЗОШ I-III ст.” Василівської районної ради 
(голова ППО Семеренко Неля Валеріївна) приймала участь у обласному 
міжгалузевому конкурсі на кращу ППО, який проводила Запорізька 



облпрофрада і була нагороджена Почесною грамотою ФПУ. КЗ “Запорізька 
спеціальна ЗОШ - інтернат №1” яка входить у Дніпровську РО Профспілки 
м. Запоріжжя (директор Ярова Любов Дмитрівна, голова ППО - Кочура 
Тетяна Леонідівна) приймала участь і посіла I місце в номінації “Колективи 
до 200 працівників” в обласному міжгалузевому конкурсі на кращий 
колективний договір. Колектив нагороджено Почесною грамотою 
Запорізької ОДА, обласної ради та обласної ради профспілок. 

В Рік ППО було активізовано нагородження профактиву і, перш за все, 
голів ППО. Голова ППО Мелітопольської гімназії №19 Плаксіна Галина 
Василівна нагороджена нагрудним знаком ФПУ “Профспілкова відзнака”, 2 
голови ППО - Почесними грамотами ФПУ; Почесними грамотами ЦК 
ППОНУ -17 чоловік; Почесними грамотами Запорізької облпрофради -13; 
Почесними грамотами комітету ЗОО ППОНУ -147 чоловік. 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника голови обласної 
організації Профспілки Юдіна Ю.І., президія  

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Інформацію (додається) Юдіна Ю.І. взяти до відома. 

2. Стан проведення Року первинної профспілкової організації в обласній 
організації Профспілки вважати задовільним. 

3. Відзначити: 

3.1. високий організаційний, змістовний рівні проведення обласної 
профспілкової акції з широким залученням членів Профспілки у 
Василівській, Більмацькій, Мелітопольській, Приазовській РО, Бердянській, 
Енергодарській, Мелітопольській МО Профспілки, Комунарській, 
Хортицькій, Шевченківській РО Профспілки м. Запоріжжя, ППО БДПУ, 
МДПУ; 

3.2. високий рівень інформаційного супроводу заходів прес-службами 
обласної організації Профспілки, Василівської, Мелітопольської, 
Пологівської РО Профспілки, Мелітопольської МО Профспілки, ППО БДПУ. 

4. Рекомендувати радам районних, міських організацій Профспілки, ПК ППО 
ВНЗ: 



   
 
Н.І. Гринь 

4.1 при підготовці до профспілкових заходів розробляти і забезпечувати ППО 
та профгрупи тематичними презентаційними матеріалами в електронному та 
паперовому форматах, профспілковою символікою та атрибутикою; 

4.2 під час проведення профспілкових зборів залучати до участі в них 
якнайбільшу кількість членів Профспілки, особливо з числа допоміжно-
обслуговуючого персоналу, студентів, непрацюючих пенсіонерів; 

4.3 своєчасно інформувати обком Профспілки про несприятливі організаційні 
умови, адміністративний тиск і перешкоджання проведенню профспілкових 
заходів, інші деструктивні фактори; 

4.4. на засіданнях рад, президій рад, ПК ППО ВНЗ проаналізувати 
відзначення Року ППО в своїх організаціях. 

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. Комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України наприкінці кожного року готувати і направляти до РО, МО 
Профспілки, ППО ВНЗ звіти про роботу обласної організації Профспілки за 
рік, відеопрезентації та фотоматеріали з метою їх використання на 
профспілкових зборах і заходах як мотиваційний аспект членства в 
Профспілці. 

7. Контроль за виконанням постанови покласти на постійну комісію 
обласного комітету з питань статутної внутрішньоспілкової діяльності 
(голова Бабаченко О.Г.) 

 
                                                                         
 
Голова  
обласної організації 
Профспілки                                                             


