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ІІІ квартал
- Про
практику
здійснення
облпрофрадою
та
галузевими
профорганізаціями області громадського контролю за додержанням
роботодавцями законодавства про працю
вересень

відділ з правової роботи
облпрофради, Подимова О.Г.
ІV квартал

- Про підсумки навчання профспілкових кадрів і активу обласної ради
профспілок в 2018-2019 навчальному році
листопад

-

відділ з організаційних питань
облпрофради, Євстаф’єва Н.П.

Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року
листопад

відділ з організаційних питань
облпрофради, Євстаф’єва Н.П.
ІІІ. Засідання обласної тристоронньої
соціально-економічної ради
щоквартально
згідно окремого плану

ІV. Робота Громадського університету правових знань (спільно з
відділенням НСПП в Миколаївській області)
щоквартально
згідно окремого плану
V. Засідання Молодіжної ради облпрофради
щоквартально
згідно окремого плану
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VІ. Загальні заходи, що проводяться облпрофрадою
1. Координація дій членських профорганізацій по виконанню рішень
VIІ З’їзду ФПУ та ХХІІІ Миколаївської обласної міжспілкової конференції
профспілок
протягом року
2. Проведення Днів облпрофради на підприємствах, в установах та
організаціях
щомісячно
3. Обласний конкурс на кращий
підприємств, установ та організацій області

колективний

договір

серед

січень-квітень
4. Організація заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці
квітень

5. Обласний фотоконкурс «Наша праця – добробут України!» (до Дня
праці - 1 Травня)
лютий-квітень
6. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію
оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків влітку 2019 року
липень-вересень
7. Міжобласна спартакіада профспілкового активу
серпень- вересень
8. Правовий тиждень з нагоди Міжнародного дня прав людини
грудень
9. Інформаційні зустрічі з профактивом міста та області

щоквартально
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10. Засідання постійних комісій облпрофради
щоквартально

11. Постійно діючі навчальні семінари для профактиву області
щоквартально
12. Навчання головних бухгалтерів обкомів профспілок та скарбників
профспілкових комітетів
щоквартально
13. Проведення передплати на профспілкові видання на 2019-2020 роки
протягом року
14. Надання юридичних консультацій членам профспілок та
профспілковим організаціям з питань застосування норм законодавства
України
протягом року
15. Робота телефонної «гарячої лінії» з правових питань
кожний четвер місяця
16. Проведення заходів до:
-

20 лютого – Всесвітнього дня соціальної справедливості;
1 травня – Дня праці;
7 жовтня – Всесвітнього дня дій за гідну працю;
17 жовтня – Міжнародного дня боротьби з бідністю;
10 грудня – Міжнародного дня прав людини

VІІ. Основні напрямки роботи облпрофради у 2019 році
1. Робота членських організацій облпрофради по виконанню:
- Постанов, резолюцій VІІ З’їзду Федерації профспілок України;
- Постанов Ради ФПУ, Президій ФПУ;

- Постанов ХХІІІ Миколаївської обласної міжспілкової конференції
профспілок, Ради, Президії облпрофради
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2. Виконання заходів Генеральної угоди та територіальної угоди між
Миколаївською обласною державною адміністрацією, Миколаївською
обласною організацією роботодавців «Промисловці та підприємці
Миколаївщини» і Миколаївською обласною радою профспілок з
регулювання соціально-економічних питань на 2017-2020 роки
3. Представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та
інтересів членів профспілок на всіх рівнях органів державної влади та органів
місцевого самоврядування
4. Робота щодо організаційного зміцнення обласного територіального
профоб’єднання. Надання організаційно-методичної, консультаційної та
практичної допомоги членським організаціям облпрофради
5. Координація колективно-договірної роботи
підприємствах, в установах та організаціях області

в

галузях,

на

6. Сприяння запобіганню та вирішенню колективних трудових спорів
спільно з відділенням НСПП в Миколаївській області та залученням органів
державного нагляду, виконавчої влади у разі здійснення роботодавцями дій,
що порушують трудове і профспілкове законодавство, Генеральну,
регіональну, галузеві угоди та колективні договори
7. Ведення соціального діалогу з органами влади та місцевого
самоврядування, роботодавцями у вирішенні питань в соціально-трудовій
сфері
8. Представництво і правовий захист трудових, соціально-економічних
прав членів профспілок в судових органах.

