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ови Президії облпрофради 
.2020 №П-27-3

про обласний огляд-конкурс на кращу 
первинну профспілкову організацію 

«Активна первинка -  сильна профспілка»

І. Мета та завдання огляду-конкурсу

Обласний огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію 
«Активна первинка -  сильна профспілка» проводиться з метою активізації 
роботи профспілкових комітетів з питань захисту трудових, соціально- 
економічних прав членів профспілки, удосконалення внутрішньоспілкової 
роботи, розвитку творчої ініціативи, підвищення ролі первинних 
профспілкових організацій у вирішенні завдань, які стоять перед 
профспілковими організаціями по виконанню рішень VII З’їзду ФПУ та 
XXIII Миколаївської обласної міжспілкової конференції профспілок.

Завданням конкурсу є виявлення, вивчення та поширення кращого 
досвіду роботи первинних профспілкових організацій.

II. Організація проведення огляду-конкурсу

1. Обласний огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову 
організацію «Активна первинка -  сильна профспілка» проводиться 
Миколаївською обласною радою профспілок.

2. Організація та координація проведення огляду-конкурсу 
покладаються на організаційний комітет, склад якого 
затверджується Президією обласної ради профспілок.

3. В огляді-конкурсі приймають участь первинні профспілкові 
організації обласних галузевих профорганізацій та первинні 
профспілкові організації, які безпосередньо входять до складу 
обласної ради профспілок.

4. Огляд-конкурс проводиться протягом 2020 року і поділяється на два 
етапи:

І етап -  з 3 березня по 1 листопада 2020 року проводиться в 
галузях серед первинних організацій профспілок та серед первинних 
профорганізацій, які безпосередньо входять до складу обласної ради 
профспілок;
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II етап - з 1 листопада по 1 грудня 2020 року проводиться 
організаційним комітетом по проведенню обласного огляду- 
конкурсу за результатами переможців І етапу конкурсу.

5. Інформація про хід та результати огляду-конкурсу, матеріали з 
досвіду роботи кращих первинних профорганізацій висвітлюються 
на веб-сайті облпрофради.

III. Критерії визначення переможців

Оцінка роботи первинних профспілкових організацій, які беруть участь 
в огляді-конкурсі, здійснюється за 5-ти бальною системою і визначається за 
такими критеріями:

1. Відсоток охоплення працюючих членством в профорганізації.

2. Наявність плану роботи первинної профорганізації, в т.ч. на 2020 рік.

3. Наявність комісій профкому за напрямами роботи (періодичність 
засідань комісій).

4. Проведення засідань профкому (періодичність проведення та 
актуальність питань).

5. Наявність колективного договору та періодичність контролю за його 
виконанням.

6. Участь профкому:
> у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку;
> в роботі по створенню належних умов праці;
> у контролі за своєчасною виплатою заробітної плати, дотриманням 

трудового законодавства;
> в атестації робочих місць за умовами праці;
> в роботі з ветеранами праці, непрацюючими пенсіонерами.

7. Організація оздоровлення дітей членів профспілки влітку 2020 року 
(кількість оздоровлених дітей у відсотках до їх чисельності за 
фінансовою участю профорганізації).

8. Організація дозвілля та відпочинку працівників (проведення 
культурно-масових заходів, професійних свят та ін.).

9. Проведення спортивно-оздоровчої роботи (спортивні змагання, 
спартакіади та ін.).
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10. Організація робочого місця для виборних органів первинної 
профспілкової організації:
наявність кабінету;
наявність інформаційного Куточка профспілкової організації.

11. Інформаційне-правове забезпечення діяльності профорганізації:

наявність нормативно-правової бази;
- наявність рішень вищестоящих профспілкових органів;
- передплата на профспілкову пресу - газету «Профспілковий вісник» та 

«Бібліотечку голови профспілкового комітету» (кількість екземплярів).

IV. Перелік документів, які подаються до оргкомітету

1. Витяг з постанови президії обласної галузевої організації 
профспілки про підсумки І етапу огляду-конкурсу та визначення 
кращої первинної профспілкової організації в галузі.

2. Інформація про роботу первинної профорганізації, яка визнана 
переможцем І етапу конкурсу.
В інформації вказується:
- повна назва профорганізації,
- прізвище, ім’я, по батькові голови первинної профорганізації,
- кількість працюючих і членів профспілки,
- інформація про роботу профкому за рік, згідно критеріїв оцінювання 
(розділ III).

Інформація повинна бути підписана головою обласної профорганізації.

3. Наочні матеріали, які засвідчують роботу первинної профорганізації 
по різних напрямах діяльності.

V. Підведення підсумків огляду-конкурсу

І етап огляду-конкурсу

1. Підсумки І етапу огляду-конкурсу підводяться обласними 
галузевими профорганізаціями за поданнями первинних 
профорганізацій. На засіданні президії розглядаються подані 
матеріали, оцінюється проведена первинними профорганізаціями 
робота та визначається краща первинна профорганізація галузі.
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2. Матеріали на II етап огляду-конкурсу надаються обласними 
галузевими та первинними (членськими організаціями 
облпрофради) профспілковими організаціями в облпрофраду до 15 
листопада 2020 року.

3. Кількість учасників II етапу огляду-конкурсу від кожної обласної 
профорганізації -  одна первинна профспілкова організація.

II етап огляду-конкурсу

1. Оргкомітет визначає переможців огляду-конкурсу (1, 2 та 3 місця) 
та вносить пропозиції на розгляд Президії облпрофради у термін до 
1 грудня 2020 року.

2. Рішення оргкомітету оформлюється протоколом.

3. Президія облпрофради розглядає рішення оргкомітету щодо 
визначення переможців та затверджує його до 25 грудня 2020 року.

VI. Нагородження переможців

1. Первинна профспілкова організація, яка посіла 1 місце в обласному 
огляді-конкурсі, нагороджується Дипломом обласної ради 
профспілок та грошовою премією в розмірі 2000 грн.

2. Первинна профспілкова організація, яка посіла 2 місце в обласному 
огляді-конкурсі, нагороджується Дипломом обласної ради 
профспілок та грошовою премією в розмірі 1500 грн.

3. Первинна профспілкова організація, яка посіла 3 місце в обласному 
огляді-конкурсі, нагороджується Дипломом обласної ради 
профспілок та грошовою премією в розмірі 1000 грн.

4. Грамотами обласної ради профспілок нагороджуються голови 
первинних профорганізацій, які були визнані переможцями 
галузевих оглядів-конкурсів і матеріали на яких були представлені 
оргкомітету конкурсу і які не зайняли призові місця.



Організаційний

и Президії облпрофради 
20 №П-27-3

по проведенню обласного огляду-конкурсу 
на кращу первинну профспілкову організацію 

«Активна первинка -  сильна профспілка»

Голова оргкомітету:

Онищенко Любов Миколаївна -  заступник голови Миколаївської 
облпрофради

Члени оргкомітету:

1. Бугаєнко Таміла Іванівна -  голова обласного комітету профспілки 
працівників державних установ;

2. Василюк Ольга Василівна -  голова обласної організації профспілки 
працівників соціальної сфери;

3. Заяць Євгенія Миколаївна -  голова обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров’я;

4. Назарова Любов Іванівна -  голова обласної організації профспілки 
працівників культури;

5. Стрелка Ольга Іванівна -  голова обласної профспілкової організації 
Миколаївської філії ПАТ «Укртелеком»;

6. Севастьянова Ганна Петрівна -  голова об’єднаної профспілкової 
організації ПАТ «Миколаївгаз»;

7. Смєлов Володимир Олександрович - голова обласної організації 
профспілки працівників суднобудування


