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зАтввРджвно

постанова |{резид1| !1(
|{рофсп|лки прац1вник1в зв'язку
}кра|ни в|д28'|2.20|7 ]ф п-1-3

плАн РоБоти
{( |!рофсп!лки прац|вник1в зв|язку }кра[ни

на 1 п!вр!ччя 2018 року

1. 3ас!дан ня 11резид1[ [|!{. [1рофсп1л ки п рац1вник!в зв' язку )/кра|ни

Березень

|{|дготувати та провести зас|дання |{резид!| 1щ |{рофсш|лки
прац|вник|в зв'язку 9кра|ни 3 порядком денним:

1. |{ро стан виконання [алузевих угод за20|7 р|к м|х<:

- Р1|н!стерством |нфрасщуктури !кра!ни | |{рофес!йното сп|лкото
прац|вник|в зв'язку 9кра!ни на 20\з-201'5 роки у галуз| по1штового зв'язку;

- Ёац|он€|^г1ьното ком|с|сто, що зд|йснк)е дер)кавне регултовання у сфер|
зв'язку та |нформатизац|| | |{рофсп|лкото прац|вник|в зв'язку }кра|ни на 20|] -

2019 роки;
- Адм|н|страц|сто .{ер>кавно| слух<би спец1ального зв|язку та захисту

|нформац|| }кра|ни | [{рофес]йното сп|лкото прац|вник|в зв'язку }кра?ни на
20|]-2о|9 роки.

2. |{ро виконанн'1 пок€вник|в бтодя<ету [{рофсп1лки прац|вник!в зв'язку
}кра!ни за2017 р1к.

з. |{ро виконання ко1цторису доход|в та витрат 1щ |{рофсп|лки
прац1вник|в зв'язку 9кра|ни за 201;7 р|к.

роц1.

4. |{ро затвердження зведеного статистичного зв|ту |{рофсп1лки
прац|вник|в зв'язку !кра|ни за20|7 р|к.

5. Р|зне.

[равень

1. |{ро стан п!дготовки до дитя11ого оздоровчого сезону 2018 року.
2. ||ро стан працеохоронно? роботи на п|дприемствах галуз| у 2017

3. |{ро |!лан роботи !$ |{рофсп|лки прац|вник]в зв'язку 9кра|ни на
11 п|вр|ння20|8 року.

4. Р|зне.

11. Фсновн1 заходи

3 питань соц!ально-економ!чного. правового захисту та охорони прац!:



1. |{|дготувати та налравити до Федерац|| профсп|лок )/кра|ни
|нформац|то щодо зд|йснення правозахисно] роботи на п|дприемствах галуз1
зв'язку у 20|7 Роц|.

с!чень

2. Фрган|зувати та провести заходи з нагоди в|дзнанення 100-р|ння в|д
дня утворення техн|чно| |нспекц|| прац| профсп1лок.

€!чень-травень

3. Фрган|зувати на г€}лузевому р|вн| роботу по проведенн}о в трудових
колективах заход|в з нагоди Бсесв|тнього дня охорони прац| та провести за !х
п|дсумками Бсеукра|нську нараду (селектор).

1равень

4. |[роводити роботу та обговортовати на зас1даннях виборних
профсп|лкових орган|в проекти законодавчих та нормативно-правових акт|в,
як| стосу}оться профсп|лкових питань та питань захисту трудових, соц|ально-
економ|чних прав та |нтерес|в прац|вник|в.

[1ротягом п1вр1ння

5. |[родовх{ити роботу щодо п|дготовки та п|дписання 9годи на 2018-
2020 роки м|хс }и1!н|стерством |нфраструктури }кра|ни 1 |{рофес|йното
оп|лкото прац|вник|в зв'язку }кра|ни.

[ п|вр!яия

6. |{роводиту: в|дпов|дну роботу' направлену на виконання [алузевих
угод м1}(:

- 1!1!н|стерством |нфраструктури 9кра|ни | |{рофес|йното сп|лкото
прац|вник|в зв'язку 9кра!ни у галуз| по1птового зв'язку;

- Ёац|он€]льното ком|с|сто, що зд|йсн1ое державне регултовання у сфер|
зв'язку та |нформатизац!? | |!рофсп|лкото прац|вник|в зв'язку }кра|ни;

- Адм|н|страц|сто .{ержавно| служби спец|ального зв'язку та захисту
1нформац|| 9кра!ни 1 [!рофес|йното сп!лкото прац|вник|в зв'язку }кра!ни.

!1ротягом п!вр!ння

7. 3д|йсн!овати контроль за дотриманням роботодавцями законодавства
про охорону прац|, створенням 3дорових та безпечних умов прац| на
виробництв|, забезпеченням прац|вник|в необх1дним спецодягом,
спецвзуттям, |нтпими засобами |ндив|ду€ш!ьного та колективного захисту.

||ротягом п!вр1ння

8. |{роводити роботу по запоб|ганнто приховування нещасних випадк|в
на виробництв|.

[1ост!йно



зв|язку 9кра|ни:

10. 3д|йснтовати щомадський контроль за дотриманням трудового
законодавства' надавати'правову допомоц профсп|лковим орган1зац|ям
(орган|зац|йним ланкам) у проведенн| захисту законних прав та |нтерес|в
член|в про фсп|лки' прово дити правову роз'яснтов€}льну роботу.

[ квартал

|1 квартал

|нформац|йний бтолетень та над!слати профсп|пковим

9. |{ровести Ан| |[рофсп!лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни у
профсп|лкових орган|зац|ях (орган|зац|йних ланках) |{рофсп|лки прац|вник|в

- у ))(итомирськ!й област|

- у |{олтавськ]й област|

|[ротягом п!вр1ння

11. Бивчу|ти стан справ щодо зд|йснення громадського контрол}о за

додер)канням законодавства про прац}о в профсп|лкових орган|зац|ях ф|л|й
пАт''9кртелеком'', обласних орган|зац|ях профсп|лки прац1вник|в зв'язку
дирекц|й уд|1пз''9крпотпта'', профсп1лкових орган|зац|ях ф1л1й 1{онцерну
РРт, в первинних профсп|лкових орган|зац|ях .[{ ''}кра|нський дерх<авний
центр рад|онастот'', 1{и!всько] м|сько[ профсп1лки прац1вник|в зв'язку,
Фдеського обкому профсп|лки прац|вник1в зв'язку.

||ротягом п|вр|ння

\2. ||одавати |нформац|то Федерац|| профсп|лок }кра|ни про виявлен!
г1ору1шення профсп|лкових прав для внесення до €диного ресстру пору1пень
г{рав профсп|лок.

11ост|йно

13. |{роводити роботу щодо розгляду лист|в, заяв та скарг прац|вник|в
галуз|, вивчати лричини допущення пору1пень та вносити пропозиц|| щодо !х
усунення та запоб|гання. 3абезпечувати п|дготовку обгрунтованих та
своечасних в|дпов|дей на звернення член|в профсп|лки, гоцвати роз'яснення
з найактуальн1гших питань. .

[1ост!йно

14. }загальнити основн| проблемн| питання, з яких звертапися члени
профсп|лки на ''гаряну телефонну л|н|то'' 1к галузево| |{рофсп|лки,
п1дготувати
орган|зац|ям.

11ротягом п!вр!ння



[11. 3 питань орган!зац1йно!, культурно-масово| та спортивно[ роботи:

1. |{|дготувати зведений статистичнийзв1т за 2017 р\к.

.[|готий

2. в пер|од оздоровчого сезону 2018 року зд|йснтовати пост!йний
громадський контроль за д|яльн|стто дитячих оздоровчих заклад|в, як|
3находяться на баланс| п|дприемств галуз|.

!! квартал
(€п|льно з Ф|{Ф

\ пАт ''}кртелеком'',
уд11п3 ''}крпотпта'')

3. |{ровести Бсеукра!нську нараду (селектор) з питань орган|зац||
дитячого оздоровлення у 201-8 роц1.

1равень

4. 3абезпечити п|дготовку та проведення зас|дань |{резид|| |к
|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни.

5. Фрган|зовувати зас|дання йолод}кно| ради, Биконавчого ком|тету
Р1олод}кно| ради галузево| |{рофсп|лки.

6. |1адавати профсп|лковим

||ротягом п1вр|ния
(за окремим планом)

орган|зац!ям (орган|зац|йним ланкам)
галузево| |{рофсп1лки необх1дну пр6ктинну допомоц з питань орган!зац|йно|

[1ост!йно

7. 3абезпечувати сво€часне доведення до орган1зац|йних ланок
галузево! профсп!лки прийнятих Фшу та |-$ р|тпень | заход|в, зд|йснтовати
контроль за 1х виконанням.

|[ротягом п!вр!ння

8. Ёадати практичну допомоц первинним профсп|лковим орган1зац|ям:
''1{и|встар'', ''мтс 9кра!на (Бодафон)'', ''|[рац|вник|в )(|а }Фкрейн'' щодо
з€!"лучення прац1вник|в компан!| до |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни.

[1ротягом п!вр1ння

9. |{родовэкити роботу щодо под€!ль1пого розвитку хуАожньо|
самод|яльност| та спортивно-масово| роботи 1шляхом проведенн'1 в трудових
колективах конкурс|в, огляд|в, фестивал1в, святкових концерт1в, спортивних

[1ротягопл п1вр1ння

роботи.

змагань та турн1р1в тощо.

11ротягом п!вр1ння



10. Фрган|зувати г{асть прац|вник|в галуз1:

- у заходах з нагоди святкування Р1|:кнародного >к|ночого дня в

Березня, ,,{ня м}кнародно| сол|дарност| трулящих 1 1равня, Аня |[еремоги,
!ня матер| тощо;

- у Бсеукра|нському огляд| роботи профсп|лок | трудових колектив|в на
кращу орган|зац!то оздоровленн'{ та в|дпоиинку д|тей | п|дл|тк|ву 201.8 роц1.

||ротягом п!вр!ння

11. 9загальЁтовати досв|д роботи кращих профсп|лкових орган!зац|й.

|1ротягом п!вр1ння

12. [отувы[|4 та надавати до г€вет ''|[ошттовий втсник'', ''|[рофсштлковт
в|ст1'' матер|али з доов|ду роботи орган|зац!йних ланок |{рофсп|лки
прац!вник!в зв'язку 9кра|ни.

11ротягом п!вр!ння

13. [отувати документи до нагород)кення профсп|лкових кадр|в та
активу га.]1узевими в|дзнаками, в|дзнаками Фпу та 1щ |{рофсп!лки
прац|вник|в зв'язку !кра|ни.

11ост1йно

|4. [отувати пропозиц!| щодо матер!ального заохочення ветеран|в
профсп|лкового руху.

|[ротягом п!вр1ння

|!. 3 питань ф!нансово! д1яльност1:

1. |[роводити анал|з надходжень в|драхувань профсп!лкових внеск|в на
д!яльн|сть |!рофсп!лки прац|вник|в зв' язку 9кра!ни.

[{оквартально

2. 3абезпечити своечасне надання зв!т|в в|дпов|дним дер)кавним та
профсп|лковим сщуктурам;

3. Ёадавати орган|зац|йним ланкам галузево| профсп|лки практичну
допомоц з питань ф|нансово| д|яльност| та оподаткування.

11ост!йно

[1ротягом п1вр!ння


