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Б|дпов|дно до €татуту, |{рофсп|пка прац|вник|в зв'язку !кра|ни
самост1йно визначас свото отруктуру. |{рофсп|лка створена за галу3евовиробниним та територ1альним принципом. Фсновото профсп|лки с члени

|{рофсп|лки, як| об'еднутоться в первинн| профсп|лков| орган|зац||. Б певн1й
м1р|
формування сщуктури профсп|лки впливае 1 структура
господарського управл|ння в галуз|.
€таном на 01 березня 2018 року структура |1рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку 9кра|ни вкл1очае:
- 4 Фб'сднан| профсп|лков| орган|зац||: г{'\т ''}кртелеком'', пАт
''}крпо1пта'', 9кра|нського дер)1{авного центру рад|онастот, 1{онцерну
рад|омовлення, рад|озв'язку та телебанення;
- 4 територ|альн|, групов| орган|зац||: первинн| профсп|лков|
орган|зац1|: |{А1 ''!кртелеком'', г{Ат ''}крпотшта'', [Ё1_{ ''3елена Буна'' пАт
'' 9крпошлта'', 1нформац1йно-розрахунково|
дирекц|| пАт'' !крпотшта'' .
- 47 обласних профсп1лкових орган|зац!й: 22 обласн1 профсп1лков1
орган|зац1| ф1л1й пАт ''}кртелеком'', 24 обласн1 профсп|лков1 орган1зац|]
ф|л1й пАт ''9крпоплта'' та Фдеський обком профсп|лки прац|вник|в зв'язку.
- 250 первинних профсп1лкових орган1зац|й.
|{резид|я
|{рофоп1лки прац|вник|в зв'язку }кра}ни зазначае, що
профсп|лков| орган|зац|| (орган|зац|йн| ланки) |{рофсп!лки зд|йснтототь
3аг€!льну коорАинаш|то д|яльност| первинних профсп|лкових орган|зац{й,
надатоть |м |нформац|йно-методичну п|дтрим$, а тако}к допомогу в захист|
прав прац|вник|в.
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[{рофсп|лковими орган|зац\ями проводиться певна робота щодо
вдоскон€|"лення орган1зац|йно] структури |{рофсп1лки, що пов'язано з
процесами реструктуризац1? п|дприсмств зв'язку, як| в значн|й м|р|
вплива}оть на ослаблення орган|зац|йгто| сщуктури |{рофсп|лки
профсп|лково| едност|.
Б умовах пост|йно[ реорган|зац|? структури п|дприсмств та пов'язаних з
цим процес|в |х л|кв1дац||, 3лиття' зв1льттення | скоронення працто}очих,

безперервно в|дбуватоться зм|ни як к|лькост| профсп|лкових орган!зац|й, так 1
чисельноот| член|в |{рофсп|лки. 1ак| зм|ни призводять до л|кв|дац||
профсп|лкових орган|зацтй та створення на баз| первинних профсп|лкових
орган|зац|й _ цехових профсп|лкових орган|зац|й.
2017 рок|в к|льк|сть первинних
результат| за пер!од
профсп|лкових орган|зац|й стала мен1пе на 267 одиниць, що становить 51,6
оА, але в той х{е час 6ули створен| | нов| первинн| профсп|лков| орган|зац||.
перева)|ша б|льтп|сть гол1в первинних профсп|лкових
€ьогодн|
орган|зац|й працто1оть на щомадських засадах, як| не зв|льнен| в|д основно|
роботи, 3находятЁся в прям|й з€ш1ет{ност| в|д роботодавця та не ма}оть д1евих
вах(ел1в для протид11 1х вол1, 1!Ф, Б свото чергу, так само не сприяс зм1цненн}о
ряд|в |{рофсп|лки | литше йе"е,"ка частинапрац}ос на зв]льнен1й основ|.
б|льтпост| профсп|лкових орган!зац|й щивае процес зни}кення
профсп|лкового членства. Разом з| скоро{{енням чисельност| |{рофсп!лки
в|дбувасться
зни)1{ення
мо)кливостеи
профсп|лкових
ф|нансових
орган|зац!й. 3начна частина профсп!лкових орган|зац|й не в змоз| мати в
гштат| апарату необх|дних фах1вц|в. ]акий стан справ |стотно ускладн}ое
роботу профсп|лкових л|дер|в на м|сцях.
г1а сьогодн11шн1и
Ёа
сьогодн|:пн|й день з€}|пи1шасться
пи1шаеться в1д[(ритим
в1дт<ритим питання щодо введення
представника |{рофсп|лки з координац|] д|яльт:ост| первинних профсп|лкових
орган1зац1и.
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з огляду на вахслив|сть первинних профсп|лкових орган|зац|й в
структур| |{рофсп|лки, акту€}льн|сть проблс'пт, як| вир|тпутоться на м|сцях
первинними профсп|лковими орган|зац|я:ттц, профсп|лков| орган1зац||
(орган|зац|йн| ланки) |1рофсп|лки повинн| 6; :,гше уваги прид|ляти д|яльност!
первинних профсп|лкових орган|зац|й.

Браховутоии вищевикладене' з ме'гото вдосконалення структури
|{рофсп|лки, зм|цнення орган|зацтйних лат{ок' п|двищення ефективност1

д|яльност| вс|х профсп|лкових орган|в, |{рез::т|я
зв'язку 9кра!ни

${

|{рофсп|лки прац1вник|в

постАновлА€:

1. Бвахсати

структу;):1 |{рофсп|лки найвах<лив1тпото
складовото в справ1 зм|цнення | п|двг:т: ,'!{Ё.!1 ефективност| д|яльност|
|{ро фсп|лки та т| про фсп|лкових орган|зац|т!
2. |{рофсп|лковим орган|зац|ям (орган :, ::ц|йним ланкам) |{рофсп|лки
- при вдосконаленн| структури :;тэофсп|лкових орган|зац|й з
урахуванням нових зм|н на п|дприемствп}1 галуз1 дотримуватися вимог
€татуту |{рофсп|лки;
- докладати вс|х зусиль для збере;:с,":ття первинних профсп|лкових
орган|зац|й, не допускати
необгрутт-г 'ано| л|кв|дац|| первинних
профсп|лкових орган|зац|й при реструктури ] ,:| п|дприсмств;
- проводити об'еднання маг1очиселг х первинних профсп|лкових
вдоскон€}лення

.

|

орган|зац1й;

:

- у ход| зв|тно-виборно| кампан|| приймати р|тпення щодо обрання гол1в
на зв1льнен1и основ1;

_

розгляътути мо>клив|сть сум|щенгтя г{осади голови обласно|
профсп|лково| орган|зац|| з посадо}о голови первинно| профсп1лково|
орган13ац11;

- зд|йснити централ|зац|го ф|нансового обслуговування первинних

профсп|лкових орган|зац!й;
- в>т(ивати заход|в щодо введення представника |{рофсп!лки 3
координац|| д|яльност| первинних профсп|л ко :]т4х орган|зац|й;
- ввести в'практику заслуховування н|| сво1х зас|даннях питань про
роботу виборних орган|в первинних профсп|лкових орган|зац|й з мотивац|]
профсп|лкового членства;'
- актив|зувати роботу з прац|вниками галтз|, як| не охоплен| членством
у первинних профсп|лкових орган|зац|ях.
з. 1{онтроль за виконанням поста}|1}1.1! покласти на |[резид|то 1к
[{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни.
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