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З В І Т 
про роботу постійної комісії комітету Запорізької 

обласної організації Профспілки працівників освіти 
і науки України з питань інформації та зв’язків зі ЗМІ 

 
Постійна комісія комітету Запорізької обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України з питань інформації та зв’язків зі ЗМІ 
організовує свою діяльність на підставі Положення про комісію, затвердженого 
постановою пленуму обкому Профспілки від 17.09.2015 року №Пл.-1-4 у складі 
7 членів комітету: 
- Маненко Т.В. – голова комісії; 
- Волченко О.М. – голова Розівської РОП; 
- Приходько О.В. – голова Більмацької РОП; 
- Куниця Н.І. – голова Шевченківської РОП м. Запоріжжя; 
- Соколова І.М. – голова Новомиколаївської РОП; 
- Хоменко Ю.В. – голова ППО працівників ЗЕТК ЗНТУ; 
- Павлова Я.Ю. – голова Михайлівської РОП 
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 статутної, інформаційної діяльності. 
 Основним документом у діяльності комісії є Стратегія інформаційної 
діяльності ФПУ на 2018-2021 роки, затверджена постановою ради ФПУ від 
29.03.2018 №Р-4-5. 
 Останній звіт комісії перед президією обкому відбувся 23.04.2013 року. 
 За цей період відбулося 21 засідання комісії. Вони підтверджені 
відповідними протоколами. Документація та матеріали роботи комісії 
зберігаються в обласному комітеті Профспілки. 
 На засіданнях комісії щорічно розглядаються питання стану роботи 
офіційного сайту ЗОО ППОНУ, співпраці зі ЗМІ, участі комісії в інформуванні 
профактиву, членів Профспілки, підготовці інформаційних матеріалів до 
засідань президії, пленумів комітету, семінарів, навчань. 
 У жовтні 2015 року на допомогу профспілковому активу видано 
Інформаційно-методичний збірник №55 “Інформаційна політика – потужний 



інструмент профспілкової єдності”, розміщений на сайті обласної організації 
Профспілки у розділі “Організаційна робота – Методичні рекомендації”. 
 Перс-службою обласної організації Профспілки на сайті ЗОО ППОНУ, 
який став функціонувати з ІІ півріччя 2014 року у розділі “Новини” розміщено 
448 статей. Із них: 
- ІІ півріччя 2014 року    39 статей 
- 2015 рік      121 стаття 
- 2016 рік      120 статей 
- 2017 рік      98 статей 
- по вересень 2018 року    70 статей 
 Активними постачальниками інформаційних новинних матеріалів на сайт 
обласної організації Профспілки є Василівська, Мелітопольська, Пологівська 
районні, Бердянська, Енергодарська, Мелітопольська міські; Вознесенівська, 
Шевченківська у м. Запоріжжі районні організації Профспілки, ППО БДПУ. 
Фактично половина новинних матеріалів формується прес-службою обласної 
організації Профспілки. 
 У розділі “Фотогалерея” розміщено 85 тематичних фотоальбомів, які 
висвітлюють різноманітні напрямки статутної діяльності обласної, районних, 
міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ. 
 На сайті ЦК Профспілки за цей період розміщено 55 статей. 
 Із регіональними, місцевими ЗМІ активно співпрацюють Більмацька, 
Василівська, Гуляйпільська, Пологівська РОП, Бердянська МОП. 

 
 
 

                                                                                       Голова комісії 
                                                                                      Маненко Т.В. 

                                                                                 11.09.2018    
 
 


