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ІНФОРМАЦІЯ 
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.  

 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 було 
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 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 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 Моненко 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! 

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 Інформаційно-
методичний збірник №63 (в електронному і паперовому форматі), який теж 
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. 

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 ці заходи - і обласна профспілкова акція, і дні обкому в РО, МО 
Профспілки - широко висвітлювались на сайті ЗОО ППОНУ. Загалом 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.   

 


