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прац!вншк!в 7па ак7пиву на 2018 р!к

! сунасних умовах ефективн1сть роботи профсш|лки в знатн|й м|р|
заше)кить в!д профес|йного р|вня профсп|лкових кадр|в ! активу, якост{ |х
п1дготовки. .{ля того, щоб в|дпов|дати су{асним вимогам' профсп|лковий
прац|вник повинен волод|ти орган|зац!йно-управл|нсько}о компетентн|стто,
знаннями основ психолог||, конфл|ктолог||, права, економ|ки, орган|зац||
д|ловодства, ф|нансово] пол|тики тощо.

|{рофсп|лкове навчання дозволить п|дготу вати профсп1лкових л|дер|в,
3датних усп|:шно вир!шлувати завдання, 1{Ф стоять перед |{рофсп|лко[о'
створити умови для пост1йного профес1йного та особист1сного зростання,
самореал1зац|| профсп1лкових прац!вник|в та актив|ст|в, п1двищити
1нформован|сть профсп|лкових кадр!в | активу та сп|лнан, сприятиме
ефективному соц1€[льному партнерству, ор|снтац|| профсп|лки на подальштий
розвиток.

Браховутони вищевикладене, |{резид|я 1щ |!рофсп|лки прац1вник|в
зв'язку }кра[ни

постАновлА€:

1. Фрган|зувати та провести навчання профсп|лкових прац|вник|в та
актив|ст]ву 201л8 роц|.

2. Битрати на проведення навчання зд|йснтовати за рахунок
кооперування коштт|в |!рофсп|лки прац1вник!в зв'язку }кра!ни, опо пАт
''9крпотпта'', Ф|!Ф г1Ат ''9кртелеком'', оппо дп ''уд|Р'', опо (онцерну
РРт, 1{и|всько| м|сько| профсп|лки прац1вник|в зв'язку, Фдеського обкому
профсп|лки прац|вник|в зв'язку та |нтпих котпт|в.

3. 3атвердити тематичнийллан навчання профсп|лкових прац|вник|в та
активу за напрямками з урахуванням пропозиц1й профсп|лкових орган|зац|й
на 20|8 р|к (додаеться).



4. |{рофсп!лковим орган|зац|ям вс|х р|вн|в при плануванн| роботи
передбанати в планах роботи окремий розд!л ''Ёавчання профсп|лкових
кадр|в | активу''.

5. [оловам профсп|пкових орган|зац|й (орган|зац!йних ланок)
[{рофсп|лки:

- актив|зувати роботу щодо навчання профсп|лкових прац|вник|в та

активу, максим€|_]-|ьно з€}лу{ативс| категор|[ профактиву в навчальний процес;
- звернути особливу увагу на навчання та п|дготовку резерву

профсп|лкових кадр|в ! молод}кного профсп|лкового активу;
- при орган|зац|| та проведенн| навчання б|льшл повно використовувати

бшу профсп|лкових навч€|льно-методичних центр|в, а такох{ проводити
*''""'"й" безпосередньо н! п|дприсмствах | в орган|зац|ях;

_ передбачити в ко1пторисах витрати не мен1ше \0 оА на навчання та

п|дготовку профсп|лкового активу;
- розвивати диотанц|йн| (в|деоконференц||, веб|нари), територ1альн1 1

ви|зн| форми навчання профоп|лкового активу;
- надавати допомоц первинним профсп|лковим орган|зац|ям з

проведення навчання профсп|лкового активу;
- актив!зувати роботу тпк|л профсп|лкового активу при первинних

профсп|лкових орган|зац|ях;
- прово дити обм|н досв|дом

орган|зац|й р|зних рег|он|в.
роботи первинних профсп!лкових

6. 1(онтроль за виконанням постанови покласти на |{резид|то цк
|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра!ни.

1 {,{ 1!1.Р[.€тародуб

Ёад1слано: членам |{резид|| _ 14, бухг. цк _ 1, до справи _ 1 . Бсього _ 16.



[ематичний план
навчання профсп!лкових прац1вник!в та активу

на 2018 р|к

1. !1равовшй захшсуп:
- |{равов| основи та гаран}1| д!яльност| профсп|лок.
- Фснови трудового законодавства.
- |{раво профсп|лок та !х об'еднань на орган1зац|то
п|кет|в, сщайк|в та 1нтших масових заход|в.

2. !{ол0оео в1рнш ро б оупш:
!ехн|ка ведення переговор|в.

14 проведення акц1и,

1. Ф!нансовш робогпа:
- Фснови ф|нансово! роботи у профсп|лках.
- Фподаткування про фсп|лкових орган1зац |й та !{ член|в.

4. 9р е ан!з а ц! йн а р о б оупа :
- €тратег1чне плануванн'1 роботи профсп1лок.
- Фрган|зац|я обл|ку нлен|в профсп1лки зг|дно сг{асних вимог та оновлених
технолог|й.
- [|ловодство у профсп|лках.

5. !1сулхолое!я упш особшсуп!сншй розвш!пок:
- €трес-менед)кмент у профсп|лках.
- Бир|тшення конфл!кт1в.


