
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

  
КОМІТЕТ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
  

ПРЕЗИДІЯ 
 

ПОСТАНОВА 
 

18.06.2018                              м. Запоріжжя                                   № П-30-2 
  

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 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови обласної 
організації Профспілки Юдіна Ю.І., президія обласного комітету Профспілки 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
1. Інформацію (додається) заступника голови обласної організації Профспілки 
Юдіна Ю.І. взяти до відома. 

2. 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 вважати задовільним. 

3. Головам районних, міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ: 

3.1. Продовжити роботу, спрямовану на виконання норм Статуту, Програми дій 
ЗОО ППОНУ на 2016-2020 роки в частині організаційного та фінансового 
зміцнення, забезпечення єдності солідарних дій організаційних ланок, 
концентрації зусиль виборних органів усіх рівнів на організаційну єдність 
Профспілки. 

3.2. Забезпечити активізацію роботи організаційних ланок Профспілки, 
спрямовану на збереження і нарощування профспілкового членства, з ширшим 
використанням внутрішніх резервів. 

3.3. Посилити мотивацію профспілкового членства, вести роз’яснювальну 
роботу серед освітян, молоді, яка навчається, про діяльність Профспілки щодо 
захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів спілчан, переваг 
перебування у її складі, формування у членів Профспілки почуття єдності, 
солідарності, активного захисту своїх прав. 

3.4. Забезпечувати удосконалення кадрової роботи шляхом гармонійного 
поєднання молодих і досвідчених працівників, спрямувати її на підвищення 



професіоналізму, створення дієвого резерву з числа кращих профспілкових 
активістів. 

3.5. Продовжити співпрацю з органами державної влади та місцевого 
самоврядування, керівництвом ОТГ на засадах соціального партнерства з 
метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, 
молоді, пенсіонерів. 

3.6. Удосконалювати інформаційну роботу, використання соціальних інтернет-
мереж, співпрацю із засобами масової інформації. Забезпечувати поширення 
інформації про діяльність Всеукраїнської, обласної, територіальних організацій 
галузевої Профспілки. 

3.7. Дотримуватися статутних норм у проведенні конференцій, профспілкових 
зборів, засідань виборних органів, веденні внутрішньоспілкових документів, 
забезпеченні фінансової діяльності. 

4. Контроль за виконанням постанови покласти на голову обласної організації 
Профспілки Гринь Н.І. та постійну комісію комітету з питань статутної 
внутрішньоспілкової діяльності (голова Бабаченко О.Г.). 

 
 
Голова  
обласної організації 
Профспілки                                                                                         Н.І. Гринь 


