Профспілка – для людини.

Понеділок, 10 лютого 2020, 17:56

Відповідно річного плану роботи 5 лютого 2020 року відбулось засідання Ради
Вознесенської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

На порядку денному розглядались питання:

- звіт про діяльність Профспілки у 2019 році;

- про виконання кошторису міської організації Профспілки за 2019 рік;

- про стан та динаміку членства в первинних організаціях;

- про дії організаційних ланок Профспілки по забезпеченню працівників закладів освіти
заробітною платою.

Змістовним був виступ та презентація голови міської організації Профспілки Крючкової
С.О., яка проаналізувала стан внутрішньоспілкової роботи в первинних профспілкових
організаціях, доповіла про основні заходи, які здійснювались міською організацією
Профспілки у 2019 році.
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Доповідаючи про проведену роботу, Світлана Олександрівна відзначила, що Профспілка
працівників освіти і науки України була і залишається активним, дієвим представником
освітян у відстоюванні трудових та соціально-економічних прав та інтересів спілчан. Якб
и не активна позиція Профспілки
і освітянської громади, стан законодавчої бази на сьогоднішній день міг бути ще гіршим.

До висвітлення питання долучилась скарбник міської організації Профспілки працівників
освіти Вишневська Н.В. із звітом про виконання кошторису за 2019 рік.

Головою міської організації було проаналізовано стан охоплення членством в закладах
освіти. Первинним профспілковим організаціям, які мають низький показник охоплення
профспілковим членством було надано рекомендації активізувати інформаційну,
роз'яснювальну роботу серед працівників з метою залучення їх до членства в
Профспілці.

Також було відмічено, що за звітний період заробітна плата освітянам міста
виплачувалась в повному обсязі у визначені колективними договорами терміни, в т.ч. за
період відпусток. З початку 2020 року питання своєчасної виплати заробітної плати на
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постійному контролі Профспілки.

На засіданні Ради також було затверджено план основних заходів міської організації
Профспілки на 2020 рік, основні статистичні дані міської організації, номенклатуру справ.

В ході зібрання інженер з охорони праці Управління освіти Вознесенської міської ради
Замостяник Михайло Михайлович вручив посвідчення головам первинних профспілкових
організацій, які пройшли перевірку знань з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності.

На засіданні Ради Крючкова С.О. подякувала усім колегам за активну профспілкову
роботу у 2019 році та привітала усіх із зайнятим другим місцем за результатами
рейтингової діяльності Профспілок на рівні області.

Підводячи підсумок засідання Ради, присутні прийшли до висновку, що основне кредо
профспілкової діяльності сьогодні: Профспілка – для людини.

Крючкова С.О., голова Вознесенської міської

організації Профспілки
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