
Миколаївська обласна рада професійних спілок

П Р Е З И Д І Я

П О С Т А Н О В А

24.12.2019 м. Миколаїв №П-25-1

Про підсумки навчання профспілкових 
кадрів і активу в 2018-2019 навчальному 
році та завдання щодо організації навчання 
у 2019-2020 навчальному році

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу з 
організаційних питань облпрофради Євстаф’євої Н.П. про підсумки навчання 
профспілкових кадрів і активу в 2018-2019 навчальному році та завдання 
щодо організації навчання у 2019-2020 навчальному році,

Президія обласної ради профспілок

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Взяти до відома інформацію про підсумки навчання профспілкових 
кадрів і активу в 2018-2019 навчальному році та завдання щодо 
організації навчання у 2019-2020 навчальному році завідувача відділу 
з організаційних питань облпрофради Євстаф’євої Н.П. (додається).

2. Обласній раді профспілок та обласним галузевим профспілковим 
організаціям:

2.1. Зосередити увагу в 2019-2020 навчальному році на навчанні 
профспілкових працівників, активістів, членів профспілок з питань 
трудового законодавства, оплати, охорони праці, колективно- 
договірного регулювання трудових відносин, правозахисних функцій 
профспілок, мотивації профспілкового членства;



2.2. Регулярно висвітлювати на сайті обласної ради профспілок питання 
профспілкового життя, розміщувати матеріали з соціально- 
економічних питань, колективно-договірної роботи, питань оплати та 
охорони праці;

2.3. З метою поширення кращого досвіду профспілкової роботи членських 
організацій продовжити практику проведення виїзних засідань 
Президії та навчальних семінарів на базі членських профспілкових 
організацій;

2.4. Проводити Дні облпрофради на підприємствах та в районах області за 
участю спеціалістів облпрофради;

2.5. Продовжити проведення обласного постійно діючого семінару для 
профактиву;

2.6. Продовжити підготовку та випуск методичних рекомендацій, буклетів, 
інформаційних листівок з різних напрямів профспілкової роботи для 
розповсюдження в членських профорганізаціях.

3. Членським організаціям облпрофради (обласним, районним, 
первинним):

3.1. Продовжити та активізувати передплату на центральні профспілкові 
видання -  газету «Профспілкові вісті» та журнал «Бібліотечка голови 
профспілкового комітету» на 2020 рік;

3.2. Передбачити у бюджетах організаційних ланок профспілок кошти на 
навчання профспілкового активу, членів профспілок виходячи з 
фінансових можливостей.

4. Передбачити у бюджеті облпрофради на 2020 рік кошти на навчання 
профспілкових працівників та активу.

5. Покласти координацію навчання у 2019-2020 навчальному році на 
відділ з організаційних питань облпрофради.

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника 
голови облпрофради Онищенко JI.M.

Голова облпрофра^і Ю.П.Толмачов

Надіслано: членам Президії - 21, відділам облпрофради - 4


