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|[резид1я 1Б профоп|лки прац1вник|в зв'язку )/кра|ни

постАЁФБ]|9€:

|{лан роботи 1]1( |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни на 11 п|вр1ння

Р1.Р[.€тародуб

Ёад|слано: членам |1резид|| - 14,бухт' цк - 1, до справи- 7. Бсього - 1б.



плАн РоБоти
1{( г|рофсп!лки прац!вник1в зв'язку )/кра|ни

на 11 п1вр!ння 2018 року

[. |!роведення |[ленуму 1|( |[рофсп!лки прац!вник1в зв'язку )/кра|ни з
порядком денним:

1. |{ро зм1ни у склад| 1_{ентрального ком1тету |{рофсп1лки прац1вник|в
зв'язку }кра|ни.

2.||ро ф|нансове зм1цнення ${ |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни.
з. [{р' п|дтверА)кення р|тшення |{резид|| 4( профсп|лки прац1вник1в

зв'язку }кра|ни в|д 10.||.2017 щодо взяття на обл|к первинно| профсп|лково1
орган1зац1|''|{рац1вник|в !,|а }Фкрейн''.

4. Р|зне.
[[ п!вр|ння

||. 3ас1дання |[резид1| [( 11рофсп!лки прац1вник!в зв'язку }кра|ни

Бересень

1. |{ро скликання 1 |{ленуму 1к |{рофсп1лки прац|вник1в зв'язку
9кра|ни.

2. |{ро стан виконання [алузевих угод за 1 п|вр|ччя 2013 р|к м1ж:
- Ё{ац1онально}о ком1с1сто, 1{Ф зд|йснтое дер)кавне регул1овання у сфер|

зв'язку та |нформатизац|| 1 |{рофсп|лкого прац|вник1в зв'язку !кра?ни;
- Адм|н1страц|сто [ерх<авно| слу>кби спец|ального зв'язку та захисту

1нформац|| !кра|ни 1 |{рофес|йното сп|лкото прац!вник1в зв'язку }кра|ни;
- Р1|н1стерством |нфраструктури !кра|ни 1 |{рофсп!лкого прац1вник!в

зв'язку }кра|ни. '

3. |{ро п|дсумки Бсеукра|нського огляду роботи профсп|лок | трулових
колектив|в на кращу орган1зац|то оздоровлення й в|дпонинку д1тей вл|тку
2018 року.

4' Р|зне' 
-|!истопад

1. [{ро готовн|сть п|дприемств галуз1 зв'язку до роботи в ос1нньо-
зимовий пер1од 2018-2019 рок|в.



2. [{ро |[лан роботи |Б профсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни на
1 п|вр|ння 2019 року.

3. Р|зне.

[[|. 0сновн! заходи з питань орган!зац!йно| роботи

1. 3абезпечити п|дготовку та проведення зас|дань [{ленуму та 1-{резид||
1{( профсп|лки прац|вник|в зв'язку )/кра|ни.

|!ротягом |1 п1вр!ччя

2. Фрган|зовувати навчання гол1в профсп1лкових орган1зац|й
(орган|зац|йних ланок) на баз| навча.т1ьно-методичних центр|в Фпу (за
окремим планом).

Брати участь у навчальних сем|нарах профсп|лкових кадр1в та активу'
як| будуть проводитртся орган!зац|йними ланками галузево| профсп|лки.

|[ротягом 1| п!вр1ччя

з. |[ровести зас|дання Р1олод|жно! Ради та зас|дання Биконавчого
ком|тету йолод|х<но| ради.

[[ п|вр1ння
(за окремим планом)

4. 3абезпечувати участь прац|вник|в апарату 1к |{рофсп1лки в 3аходах
орган|зац1йних ланок.

[1ост!йно

5. 3абезпечити участь прац|вник1в галуз1 у Бсеукра|нському огляд|
роботи профсп|лок 1 трудових колектив|в на кращу орган|зац|го оздоровлення
та в|дпонинку д|тей у 2018 роц|.

|1 п!вр1ння

6' [отувати та надавати до газет ''|1огштовий в!сник'', ''|{рофсп1лков1
в|ст1'' матер|али з досв|ду роботи орган|зац1йних ланок |1рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку 9кра|ни.

' 11ротягом п!вр!ння

7. 3абезпечувати свосчасне доведення до орган|зац|йних ланок галузево|
профсп|лки лрийнятих Фпу та |[{ р|тпень 1 заход1в, зд|йснгова1'и к0нтроль за
|х виконанням.

11 п1вр!ння

8. [отувати документи до нагородх{ення профсп|лкових кадр|в та
активу в|дзнаками Ф[{} та 1_$ ||рофсп|лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни.



9. Бадавати практичну допомогу
роботи галузево| профсп|лки.

10. |{ерев|рити стан утримання'
маоово| роботи в дитяч'|х оздоровчих
сезону 201в року.

|[ост1йно

орган1зац1йним ланкам за напрямами

11ост1йно

орган|зац|то виховно? та культурно-
закладах галуз1 в пер|од оздоровчого

[[1 квартал

1 1. |[роводити спартак|ади серед зб1рних команд дирекц1й пАт
''9крпо1пта'', ф1л1й пАт''}кртелеком'', }кра|нського дер)кавного центру
рад|онастот, 1{онцерну рад|омовлення, рад1озв'язку та телебачення' комп ан1й,
орган|зацтй та установ зв'язку.

[[1 квартал

13. |[родов>кити практику проведення зустр1ней голови |{рофсп|лки
прац|вник1в зв'язку }кра|ни з профсп|лковим активом галуз| на м1сцях з
залученням до ц|е| роботи прац|вник|в Фпу за напрямами д1яльност!.

|[ротягом [| п1вр!ччя

14' |{родов)кити роботу в орган|зац1йних ланках галузево| профсп1лки
щодо подапь1[]ого розвитку худо)кньо| самод|яльност1 та спортивно-масово?
роботи 1пляхом проведення конкурс|в, огляд|в, фестивал|в, святкових
концерт|в' спартак|ад' спортивних змагань тощо.

|[ротягом п|вр|ння

1\/. 3 питань соц1альцо-економ!чного, правового захисту та охорони
прац!

1. Разом з Ё(Р31, й1н1нфраструктури, держспецзв'язку забезпечувати
орган1зац|йну роботу щодо виконання !год м1ж:

- й1н|стерством |нфраструктури !кра|ни 1 |{рофес|йного сп1лкого
прац1вник|в зв'язку !кра|ниу галуз| потптового зв'язку;

- Ёац|онального ком|с|сто, що зд|йсн}ос деря{авне регул}овання у сфер1
зв'язку та |нформатизац|| | [1рофсп|лкото прац|вник|в зв'язку !кра?ни;

- Адм1н1страц|сто {ержавно| слркби спец1ального зв'язку та захисту
1нформац1| !кра|ни 1 |{рофес|йното сп|лкого прац!вник1в зв'язку !кра|ни.

[1 п!вр!ння

2. |{родов>кити роботу щодо п|дготовки та п1дписання }годи м1>к

Р11н|стерством 1нфраструктури !кра|ни | |{рофес|йното сп1лкото прац1вник|в
зв'язку 9кра|ни на наступний пер|од.



[[ п1вр1ння

з. з представниками !ержспецзв'язку, пАт ''!кртелеком'', пАт
''9крпотпта'', !кра|нського державного центру рад|онастот' 1(онцерну РР[
перев|рити х|д виконання заход|в по забезг1еченн}о здорових 1 безпечних
умов прац| зв'язк|вц|в в ос|нньо-зимовий пер1од 20|8-2019 рок1в та провести
з цього питання Бсеукра|нську селекторну нараду з використанням засоб]в
в|деоконференцзв'язку.

4. |1родов>кити роботу "гаряно| '.'.**]'"',]'" |к |{рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку !кра|ни.

[1ост|йно

5. |{ровод||ти роботу з листами, заявами та скаргами прац1вник|в галуз1,
вивчати мричини допущення пору1пень та вносити пропозиц|| щодо |х

усунення та запоб|гання.
|[ост|йно

!. 3 питань ф1нансово[ д|яльност|

1. |[ост|йно надавати консультац|йну та практичну допомогу
профсп|лковим орган1зац1ям 3 питань оподаткування, зв!тност| та
бухгалтерського обл|ку.

|[ротягом || п|вр|ччя

2' 3абезпечити свосчасне надання зв1т|в в1дпов1дним дер)кавним та
профсп|лковим структурам'

[1ротягом [1 п1вр!ччя


