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Керуючись положеннями Конституції України, законодавством про профспілки, 

освіту, рішеннями УІ з’їзду ФПУ, УІІІ з’їзду галузевої Профспілки,  Статутом, 

Програмами дій галузевої Профспілки та обласної організації на 2016-2020 роки, ПК 

первинної профспілкової організації ЗОШ № 3 вважає своїм головним завданням 

представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних, правових та 

духовних  інтересів членів Профспілки шляхом продовження ефективного соціального 

партнерства, укладення та реалізації колективного договору. 

 

Пріоритетним напрямком діяльності первинної профспілкової організації є 

налагодження співпраці профспілки та адміністрації школи по забезпеченню захисту 

трудових, соціально-економічних, правових та духовних інтересів членів профспілки. 

 

В 2018 році перед первинною профспілковою організацією, ПК  постає ряд 

важливих задач:  

 

- посилення роботи, спрямованої на виконання статутних норм в частині 

організаційного зміцнення, забезпечення єдності солідарних дій, концентрації зусиль 

ПК на організаційну єдність, формування позитивного іміджу Профспілки в 

трудовому  колективі;  

-   підготовка до звітно-виборної кампанії; організація та проведення звітів і виборів в 

ППО; 

- використання можливостей колективного договору, як засобу об’єднання зусиль 

профспілки, роботодавців та органів місцевого самоврядування по покращенню умов 

праці, належного фінансування функціонування та розвитку закладу освіти, 

підвищення заробітної плати, подальшого вирішення професійних та соціальних 

проблем членів Профспілки; 

- здійснення систематичного контролю за своєчасністю та  повнотою  виплати 

заробітної плати,  доплат та компенсацій; 

- ведення систематичного громадського контролю за станом дотримання трудового 

законодавства, охорони праці, створення безпечних умов функціонування закладу  

освіти;     

- продовження роботи по оздоровленню членів Профспілки та їх дітей,  організації 

дозвілля, екскурсійно-туристичної, спортивної роботи;  

     - подальше забезпечення інформаційного супроводу діяльності, консультативної 

методичної та правової допомоги, розширення процесів гласності та демократії в 

роботі Профспілки; активізація роботи з електронною інформацією; висвітлення 

профспілкової діяльності в засобах масової інформації. 

-   сприяння  створенню комфортного мікроклімату в колективі. 

-   залучення  молодих спеціалістів до суспільного життя колективу. 

 

  

. 

 

 

 

 

 



І. Організаційна робота 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Строки 

проведення 

 

Відповідальні 

1 Прийняття на облік новоприбулих 

членів профспілки. 

 

протягом року Голова ППО 

Добровольська С.В. 

2 Участь в нарадах, радах МО 

профспілки та засіданнях обкому. 

 

протягом року Голова ППО 

Добровольська С.В. 

3 Участь у нарадах при завідуючій, 

виробничих нарадах з питань ТБ, ОП, 

соціально-економічних. 

 

протягом року Голова ППО 

Добровольська С.В. 

4 Участь в роботі атестаційної комісії 

ЗОШ № 3. 

протягом року Голова ППО 

Добровольська С.В. 

5 Погодження документів закладу: 

 пропозицій на 

преміювання надання 

матеріальної допомоги; 

 тарифікаційних списків, 

штатних розкладів;  

 графіків щорічних 

основних і додаткових 

відпусток; 

 правил внутрішнього 

розпорядку; 

 листів тимчасової 

непрацездатності;  та інші 

протягом року  Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК 

6 Затвердження: 

 плану роботи ППО; 

 кошторису ППО на рік; 

Січень Голова ППО 

Добровольська С.В. 

7 Складення заявок: 

 на літній відпочинок 

членів ППО та їх дітей; 

 на новорічні подарунки 

дітям членів ППО; 

 на профспілкові квитки та  

     облікові  картки  

Лютий-

березень 

 

жовтень 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

Члени ПК: 

Лосєва О.В. 

Куц О.А. 

Лепська Н.Г. 

8 Складення звітів  

 про літній відпочинок 

членів ППО та їх дітей; 

 річний статистичний звіт; 

 

 

Жовтень 

 

грудень 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

9 Виконання Колективного договору на 

2017-2020 р.р за 2017 рік; 

січень Члени ПК: 

Куц А.О. 



 Тарасова В.В. 

10 Оформлення підписки на 

профспілкову пресу. 

 

вересень Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

11 Робота з документацією, поповнення 

інформаційно-методичного та 

довідково-правового банку 

 

протягом року Голова ППО 

Добровольська С.В. 

Члени ПК: 

Куц А.О. 

Руденко О.Л. 

12 Участь в організації проходження 

працівниками медичного огляду. 

 

 Голова ППО 

Добровольська С.В. 

Члени ПК: 

Лепська Н.Г. 

13 Оновлення змінного інформаційного 

профспілкового куточка. 

 

протягом року Голова ППО 

Добровольська С.В. 

Члени ПК: 

Руденко О.Л. 

Лосєва О.В. 

14 Сприяння наданню членам ППО 

юридичної, правової допомоги, 

бухгалтерських консультацій. 

 

протягом року Голова ППО 

Добровольська С.В. 

Члени ПК 

15 Поздоровлення працівників, 

ветеранів війни та праці з ювілеями 

та святами. 

 

протягом року Голова ППО 

Добровольська С.В. 

Члени ПК: 

Лосєва О.В. 

Тарасова В.В. 

16 Розміщення інформації на сторінці 

ППО сайту ЗОШ. 

 

протягом року Голова ППО 

Добровольська С.В. 

Члени ПК: 

Руденко О.Л. 

 

ІІ. Профспілкові збори.  

 

№ 

п/п 

Порядок денний 

 

 

Дата Відповідальний 

 

1. 1.Про профспілковий рух сьогодні та 

завдання Профспілки в умовах соціально-

економічних змін. 

лютий Член ПК 

2.Про затвердження плану роботи ППО на 

2018 рік. 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

3.Про затвердження кошторису ППО на 

2018 рік. 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

4.Про оздоровлення членів Профспілки та 

їх дітей влітку 2018 

Член ПК 

Лепська Н.Г. 

  



 

2. 1. Про стан сумісної роботи ППО та 

адміністрації по формуванню комфорт-

ного мікроклімату в колективі працівни-

ків. 

листопад Голова ППО 

Добровольська С.В. 

2. Про дії Профспілки щодо соціально-

економічному захисту спілчан. 

3. Про роботу МО Профспілки в 2019 році 

4. Про роботу ППО в поточному році 

5. Про виконання кошторису ППО за 2018 

рік 

 

 ІІІ. Засідання профспілкового комітету.  

 

№ 

п/п 

Порядок денний Дата Відповідальний 

_________________ 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лосєва О.В. 

Руденко О.Л. 

1. 1. Про організацію святкування ювілею 50-

річчя вчителя початкових класів Тарасової 

В.В. 

2.Про надання матеріальної допомоги 

членам профспілки Боровику В.Г., 

Широкому О.В. 

 

 

Січень 

 

 

2. 

 

 

1. Про план роботи ППО на 2018р. 

2. Про затвердження плану роботи комісій 

ПК на 2018 рік.   

3. Про затвердження Номенклатури справ 

ППО на 2018 рік 

4. Про погодження розкладу уроків,режиму 

роботи та графіку чергування вчителів на ІІ 

семестр 2017-2018 н.р. 

5. Про затвердження графіку відпусток 

працівників на 2018р. 

6. Про результати проходження медогляду 

працівниками навчального закладу. 

 

 

Лютий 

 

 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лепська Н.Г. 

 

 

2. 1 . Про участь  ППО в святкуванні жіночого 

дня. 

2. Про оздоровлення членів профспілки та їх 

дітей влітку 2018 (путівки) 

3. Про виділення коштів на канцтовари.  

4.Про створення безпечних умов для 

працівників, стан ОП. 

 

Березень 

 

 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лосєва О.В. 

Лепська Н.Г. 

 

3. 1.Про надання путівок для літнього 

оздоровлення членів профспілки та їх дітей. 

 2. Про участь ППО у Дні та Тижні з охорони 

праці. 

Квітень 

 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 



3. Про роботу статутної комісії з обліку 

членів ППО. 

Лосєва О.В. 

Лепська Н.Г. 

Куц А.О. 

 

4. 1.Про підготовку до літньої оздоровчої 

кампанії: створення належних умов праці. 

2.Про надання путівок в ДОТ дітям  спілчан. 

3. Про погодження попереднього 

педагогічного навантаження на 2018-2019 

 н.р.. 

4. Про організацію святкування закінчення 

навчального року. 

            

Травень 

 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лепська Н.Г. 

Руденко О.Л. 

Лосєва О.В. 

 

5. 1.Про стан ведення трудових книжок. 

2. Про  стан  правового  захисту  членів  

профспілки. 

3.Про дотримання працівниками Правил 

внутрішнього трудового законодавства. 

Червень 

 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Куц А.О. 

Руденко О.Л. 

 

6. 1.Про результати  літнього оздоровлення. 

2. Про  підготовку до нового навчального 

року. 

3. Про результати огляду кабінетів та 

узгодження списку кабінетів до оплати у 

2017-18 н.р.  

4.Про погодження розкладу уроків,режиму 

роботи та графіку чергування вчителів на І 

семестр 2018-19 н.р. 

5.Про погодження остаточного розподілу 

педагогічного навантаження на 2018-2019 

н.р. 

6. Про привітання з ювілеєм прибиральниці 

Некіпілої М.В. 

7.Про надання матеріальної допомоги 

членам профспілки.  

 

Серпень 

 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лепська Н.Г. 

Лосєва О.В. 

 

 

7. 1. Про  згоду  на  затвердження  розкладу  

занять  на  І  семестр  2018-2019  н. рік; 

2.Про курсову перепідготовку вчителів у 

2019 році. 

3.Про святкування  професійного свята - Дня 

працівників освіти. 

4.Про погодження виплати щорічної 

грошової винагороди педагогічним 

працівникам  за сумлінну працю та зразкове 

виконання службових обов’язків.  

 

Вересень 

 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лосєва О.В. 

 



 

8. 

 

1. Про  стан  охорони  праці  в  ЗОШ  № 3. 

2.Про підготовку навчального закладу до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

3. Про роботу з ветеранами школи. 

4.Про участь у проведенні новорічних свят 

для дітей членів профспілки. 

 

 

Жовтень 

 

 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лосєва О.В. 

Лепська Н.Г. 

9 1.Про стан інформування членів ППО та 

гласність в роботі ПК. 

2.Про  роботу  комісій  у  2017  році; 

Листопад  Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Руденко О.Л. 

 

10 1.Про стан виконання Колективного 

договору. 

2.Про членство в Профспілці. 

3.Про звіт голови ревізійної комісії ППО 

4. Про святкування Нового року в колективі. 

5.Про план роботи ППО на 2019р. 

6.Про надання матеріальної допомоги 

членам профспілки. 

Грудень 

 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лосєва О.В. 

Куц А.О. 

Тарасова В.В. 

 

Голова ревкомісії 

Посохіна Т.П. 

 

 

 

 

ІV. Колективні заходи та свята. 

 

1. Участь у міських заходах, святах:   

  Серпнева педагогічна 

конференція 

 День Незалежності України 

 День міста та День 

визволення міста 

 Про участь у заходах до 70-

річчя Перемоги та 

Першотравневих заходах  

 заходах до Всесвітнього Дня 

людей похилого віку та Дня 

ветерана в Україні 

 заходах до Всесвітнього Дня 

дій за   

   гідну працю  

 заходах до Всесвітнього Дня 

боротьби з бідністю   

 

серпень 

серпень 

вересень 

 

травень 

травень 

 

 

вересень 

жовтень 

 

 

жовтень 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лосєва О.В. 

Руденко О.Л. 



 

 

 

2. Участь у шкільних заходах:   

  тиждень з охорони праці 

 до Дня Перемоги 

 День знань 

 День здоров’я 

 

квітень 

квітень 

травень 

вересень 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лосєва О.В. 

Лепська Н.Г. 

Руденко О.Л. 

 

3. Підготовка та проведення свят та 

заходів: 

  

  святковий вечір до 8 Березня 

 щорічна театральна 

весна(осінь) 

 зустріч з ветеранами до 9 

Травня 

 виїзд на природу 

 

 зустріч ветеранів праці на 

День працівника освіти 

 Новорічний вогник 

 

березень 

 

травень 

травень-

вересень 

 

жовтень 

грудень 

Голова ППО 

Добровольська С.В. 

 

Члени ПК: 

Лосєва О.В. 

Лепська Н.Г. 

 

 

 

 
 

 


