
Інформація 
про стан реалізації Програми дій ЗОО ППОНУ на 2016-2020 роки з питань 
внутрішньоспілкової діяльності, організаційного та фінансового зміцнення, 
інформаційного забезпечення в ППО Запорізького педагогічного коледжу, 

Запорізького електротехнічного коледжу 
 

 На виконання річного плану роботи комітету обласної організації 
Профспілки, з метою вивчення стану реалізації Програми дій ЗОО ППОНУ на 
2016-2020 роки з питань внутрішньоспілкової діяльності, організаційного та 
фінансового зміцнення, інформаційного забезпечення заступником голови 
Юдіним Ю.І. було проведено відповідну роботу в ППО Запорізького 
педагогічного коледжу та Запорізького електротехнічного коледжу. 
 
 ППО педагогічного коледжу є об’єднаною організацією. На обліку є 124 
працівника і 612 студентів (736 членів Профспілки). Голова ППО – Лапіна А.О., 
викладач української мови і літератури. Освіта вища. Педагогічний стаж – 27 
років, стаж як голови ППО – 10 років. 
 
 В електротехнічному коледжі діє ППО працівників. Студенти входять до 
складу ППО студентів ЗНТУ. На обліку в ППО працівників 170 працюючих і 42 
пенсіонера (всього 212 членів Профспілки). Голова ППО – Хоменко Ю.В., 
викладач математики. Освіта вища. Педагогічний стаж – 23 роки, стаж як 
голови ППО – 3 роки. ППО вступила в обласну організацію Профспілки 
працівників освіти і науки України в березні 2015 року. 
 
 Обидві організації та їх ПК забезпечені необхідними законодавчими, 
правовими, статутними, нормативно-інструктивними, методичними 
документами і матеріалами з питань організації і ведення статутної 
профспілкової діяльності. 
 

Динаміка членства: 
ППО Запорізького педагогічного коледжу 

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 
Всього працівників 162 157 155 145 143 
Із них членів 
Профспілки 

145 139 137 128 124 

% 89,5 88,5 88,4 88,3 86,7 
Всього студентів 760 733 688 655 620 
Із них членів 
Профспілки 

714 664 646 630 612 

% 93,9 90,6 93,9 96,2 98,7 
Всього членів 
Профспілки 

859 803 783 758 736 

 



ППО працівників Запорізького електротехнічного коледжу 
Роки 2015 2016 2017 

Всього працівників 186 182 180 
Із них членів 
Профспілки 

179 172 170 

% 96,2 94,5 94,4 
Непрацюючих 
пенсіонерів 

43 39 42 

Всього членів 
Профспілки 

222 211 212 

 
 Обидві організації є репрезентативними, легалізованими, окремими 
юридичними особами. Мають положення про ППО складені у відповідності до 
нормативних вимог, затверджені. 
 
 Профспілкові комітети обрані згідно до статутних вимог. Їх засідання 
проводяться систематично. Протоколи засідань ведуться згідно інструктивних 
вимог. Їх зміст свідчить про різноплановий характер питань, які розглядаються. 
 
 В обох організаціях мають місце заяви про вступ до Профспілки, 
безготівкове відрахування профспілкових внесків, облікові картки членів 
Профспілки, списки. Члени Профспілки мають профспілкові квитки. Стан 
сплати і перерахування членських внесків носить своєчасний, систематичний 
характер. 
 
 Кошторис організації складено згідно нормативних вимог. 
 Організації мають затверджені щорічні плани роботи, в яких передбачено 
питання різних напрямків статутної діяльності, у тому числі і 
внутрішньоспілкової діяльності, організаційного і фінансового зміцнення; 
питання на виконання постанов президії, пленумів обласного комітету 
Профспілки. 
 В організаціях заведена номенклатура справ. Архівні вимоги 
дотримуються. Діловодство ведеться згідно інструктивних вимог. Мають місце 
протоколи засідань ПК ППО, профспілкових зборів. Протоколи профспілкових 
зборів в ППО Запорізького електротехнічного коледжу потребують певного 
доопрацювання згідно наданих рекомендацій. 
 Періодичність звітно-виборних конференцій, профспілкових зборів, 
засідань ПК ППО відповідає статутним нормам. 
 Перевірки фінансової діяльності ППО ревізійною комісією обкому 
Профспілки свідчать про відповідальне ставлення до розподілу і використання 
профспілкових коштів, дотримання фінансової і бухгалтерської дисципліни. 
 Обидві організації мають затверджені, зареєстровані колективні 
договори. В закладах налагоджена ефективна система соціального партнерства і 
сприяння діяльності профспілкових організацій і їх виборних органів. ПК ППО 



мають кабінети, сейфи, меблі, надані їм у користування і здійснення статутної 
діяльності. 
 Інформаційне забезпечення членів Профспілки здійснюється через 
системну роботу змінних профспілкових куточків, надання інформації на 
нарадах, зборах трудового колективу, профспілкових зборах. В ПК ППО 
педагогічного коледжу систематично проводиться навчання студентського 
профактиву. Обидві організації надають інформаційні новинні матеріали на 
сайт обласної організації Профспілки. 
 Питання внутрішньоспілкової діяльності, мотивації членства в 
Профспілці, організаційного та фінансового зміцнення розглядуються на 
профспілкових зборах, засіданнях профспілкового комітету, про що свідчать 
відповідні протоколи. 
 
 З метою заохочення профактиву і членів Профспілки проводяться такі 
мотиваційні заходи як преміювання, надання матеріальної допомоги, 
оздоровлення, нагородження, привітання зі святами, ювілеями, днями 
народження, ін. 
 
 0,3% ФОП на культурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу постійно 
виділяють у педагогічному коледжі. В цьому році ця сума становить 45320 
гривень. В електротехнічному коледжі ці перерахування не здійснювались і не 
здійснюються. 
 
Висновок: В ППО Запорізького педагогічного коледжу та Запорізького 

електротехнічного коледжу системно реалізуються положення 
Програми дій ЗОО ППОНУ з питань внутрішньоспілкової 
діяльності, організаційного та фінансового зміцнення, 
інформаційного забезпечення. 

  
 
Заступник голови 
Обласної організації 
Профспілки 
Юдін Ю.І. 
 
18.06.2018 


