|{рофес1йна сп!лка

прац!вник1в зв'язку }кра[ни
вул. )(рещытик,22, м. 1(и!в, 01001,
тел. (38 044) 279-90-25, фако : 219-97 -55
(ол €[Р|{оу 02605з45

пРшзид1я

постАновА
112611

кв1тня 20|9 року

м. |{и1в

\т-7-3

|7ро !/лан робопш !][{ ![рофсп!лкш
прац!вншк|в 3в'я3ч/ |кра||нш

на 1! п!вр!ння 2019 року

|!резид|я

4{

профсп|лки прац|вник1в зв'язку 9кра!ни

постАЁФБ"т1]1,€:
|!глан роботи

4{

профсп|лки прац|вник!в зв'язку 9кра|ни на

1| п1вр|ння

2019 року затвердити (додаеться).
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Ёад|спано: членам [|резид|| _ 14, бухг.
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1, до
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16.

зАт

{(

плАн РоБоти

|!рофсп1лки прац!вник!в зв'язку )/кра|ни
на |! п!вр!ння 2019 року

|.п

порядком денним:

[лки п

вник1в зв'я

к0а[ни

3

защози профсп!лковому руху та 3авдання |{рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку 9кра|ни, орган|зац|йних ланок |{рофсп|лки
у сучасних
умовах.
2. [{ро п|дтверАт{ення р|тпення ||резид|? |Б [!рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку 9кра|ни в|д 20.|2.20\8 щодо викл}очення первинно| профсп|лково|
орган|зац|| Адм|н!страц|| {ер:кавно| слуэкби спец|ального зв'язку та захисту
|нформац|| }кра!ни з| складу орган|зац|йних ланок |!рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку 9кра|ни.
з. |{ро виконання |[рощами д|й |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку
9кра|ни на 20|7-2022 роки.
4. |-{ро покращенн'{ |нформац|йно| роботи [!рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку 9кра!ни.
1. |{ро вик]1ики |

5. Р|зне.

[[ п!вр!ння

ння ||пезид!

1вник1в зв'я

!ни

Бересень

1. [{ро скликання 11 |1ленуму 1щ |1рофсп1лки прац|вник|в зв'язку

}кра!ни.

2. |{ро стан виконання [алузевих угод за 1 п|вр|ччя20|9
р|к м}к:
- Ёац1он€!.льно1о ком|с|сто, що зд|йснюе дерх{авне регулк)вання сфер1
у
зв'язку та |нформатизац1| | |!рофсп|лкото прац|вник|в зв'язку 9кра|ни;

_ Адм|н|страц|ето
!ерэкавно| слу:кби спец|ального зв'язку та захисту
|нформац|| )/кра!ни | ||рофес|йното сп|лкого прац|вник|в зв'язку 9кра!ни;
_ й|н|стерством |нфраструктури !кра!ни | |{рофсп|лкото
прац|вник1в
зв'язку }кра!ни.
|{ро
затверд)кення складу Робочо? ком|с1! повновах{них
представник]в |[рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра!ни для ведення
колективних г|ереговор1в щодо укладання 9годи м|эк Ё{ац1онально}о

3.

ком|с1с1о'

що зд!йснтое дерх{авне регулк)вання у сфер| зв'язку

та
|нформатизац|] | |1рофсп|лкото прац|вник|в зв'язку }кра|ни ъта новий терм|н
та контрол1о за 11 виконанням.
|1ро затвердх{ення складу Робочо[ ком1с|| повновах{них
представник1в
|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра!ни для ведення
колективних
переговор1в
щодо укладання [алузево| угоди м}к
Адм|н!страц|ето .{еря<авно| слу>кби спец|ального зв'язку та захисту
!нформац!| 9кра|ни | ||рофес|йното сп|лкото прац1вник|в зв'язку 9кра!ни на
новий терм|н та контрол}о за ]1 виконанням.
|{ро затверд)кення складу Робочо] ком|с1| повноваэкних
г1редставник|в |{рофсп1лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни д!|я ведення
колективних переговор|в щодо укладання [алузево| угоди м|хс Р1|н|стерством
!нфраструктури }кра!ни | |{рофес|йното сп1лкото прац|вник1в зв'язку 9кра|ни
на новий терм|н та контролто за !{ виконанням у галуз| по1штового зв'язку.
6. |!ро п|дсумки Бсеукра|нського огляду роботи профсп|лок | трудових
колектив|в на кращу орган|зац|то оздоровлення й в|дпочинку д|тей вл|тку
2019 року.
7. Р|зне.
.||истопад

4.

5.

1. |!ро готовн|сть п|дприемств
зимовий пер!од 20\9-2о20 рок!в.

2. ||ро |!лан роботи

1

п|вр|нн я 2020 року.
3. Р|зне.

|Б

га-ттуз|

зв'язку Ао роботи

в

ос|нньо-

профсп!лки прац|вник|в зв'язку !кра|ни на

11|.

0сновн1 заходи з питань орган!зац1йно| роботи

1$

1. 3абезпечити п|дготовку та проведення зас|дань |{ленуму та |{резид||
профсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра!ни.

2.

[1ротягом 1| п!вр1ччя

Фрган1зовувати навчання гол|в профсп|лкових орган|зац|й
(орган|зац|йних ланок) на баз| навч€ш1ьно-методичних ценщ|в Фпу (за

окремим планом).
Брати г{асть у навч.|"льних сем|нарах профсп|лкових кадр|в та активу'
як| будуть проводитися орган|зац1йними ланками г€}лузево| профсп|лки.

[1ротягом [1 п|вр!ччя
3.

|!ровести зас|дання Р1олод|экно] ради ||рофсп|лки прац|вник|в зв'язку

}кра!ни.

1| п|вр!ння
(за окремим планом)

4.

3абезпечувати у{асть прац|вник1в а||арату |к |{рофсп|лки в
п|дготовц| проект|в матер|ал1в презид|й Фпу, в розгляд| проект|в

законодавчих акт1в г€|лузевого характеру, як1 надходять на погод}|(ення до
|{рофсп!л ки, 6рати участь у заходах орган|зац!йних ланок.
11ост1йно

5. 3абезпечити у1асть прац|вник!в галуз! у Бсеукра|нському

огляд|
роботи профсп|лок ! трудових колектив|в на кращу орган|зац|то оздоровлення
та в|дпочинку д|тей у 20|9 роц|.
[[ п!вр1ння

6. [отувати та надавати до газет ''|1оцлтовий в|оник'', ''|1рофсп|лков|
в|ст|'' матер|али з досв|ду роботи орган|зац|йних ланок |[рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку }кра!ни.
|1ротягом п|вр!иия

7.

3абезпечувати своечасне доведення до орган|зац|йних ланок
галузево| профсп|лки прийнятих Фшу та 1_[{ р!тшень 1 заход|в, зд|йснтовати
контроль за ]х виконанням.

[[ п!вр!няя

8. [отувати документи до нагородженн'{ профсп|лкових кадр|в

активу в|дзнаками Ф119 та 1-( |{рофсп|лки прац|вник!в зв'язку 9кра!ни.

та

[1ост!йно
9. Ёадавати практичну допомоц орган|зац|йним ланкам за напрямами
роботи г€!пузево| профсп|лки.
[1ост!йно

10. ||ерев|рити стан утриманн\ орган|зац]то виховно] та культурномасово| роботи в дитячих оздоровчих закладах галуз| в пер|од оздоровчого
сезону 20|9 року.

|![ квартал

11. |[роводити спартак|ади серед зб|рних команд дирекц|й пАт
''9крпо1шта'', ф1л1й пАт''9кртелеком!', 9кра!нського державного центру

рад|онастот, 1(онцерну рад!омовлення, рад|озв'язку та телебачення' компан|й,
орган|зац!й та установ зв'язку.
[[1 квартал

|2. |!родовхсити практику проведенн'{ зустр|ней голови |[рофсп1лки
прац!вник|в зв'язку )/кра|ни 3 профсп|лковим активом галуз| на м|сцях з
з€}лученням

до ц|е| роботи прац|вник|в Фшу за напрямами д|яльност|.

11ротягом 1| п1вр|ччя
13. ||родов}кити роботу в орган|зац]йних ланках галузево| профсп|лки
щодо под€ш1ь1шого розвитку художньо| самод|яльност1 та спортивно-масово]

роботи 1цляхом проведення конкурс|в' огляд|в'
концерт!в' спартак|ад, спортивних змагань тощо.

фестивал1в, святкових

||ротягом п!вр!иня

|!. 3
прац!

питань соц!ально-економ!чного. правового захисту та

охоронпп

1. Разом з Ё1{Р31, Р1!н|нфраструктури,,{ер:кспецзв'язку забезпечувати
орган|зац|йну робоц щодо виконання 9год м|эк:
1!1|н1стерством |нфраструктури 9кра!ни | |{рофес|йното сп1лкото
прац|вник|в зв'язку }кра|ни у г€!"луз| потштового зв'язку;
- Ёац|он€].]1ьно}о ком|с|ето, що зд|йсн}ое дер)кавне регул}овання у сфер|
зв'язку та |нформатизац|| | |!рофсп|лкото прац|вник|в зв'язку 9кра|ни;
- Адм|н!страц|ето !ер>кавно| слух<би спец|ального зв'язку та 3ахисту
|нформац|| )/кра!ни | |{рофес|йното сп|лкото прац|вник|в зв'язку 9кра|ни.

-

|| п!вр!ння
2. |[ровести роботу щодо п|дготовки та п|дпт4сання }год на наступний
пер!од:
- м}к Ёац!онально}о ком|с!ето, що зд|йснтое дер)кавне рецл}овання у
сфер| зв'язку та |нформатизац!| ! |1рофсп|лкото прац|вник!в зв'язку !кра!ни на
2020-2022 роки;
- м|х< ,{ерхсавно}о слу)кбото спец|ального зв'язку та захисц 1нформац||
9кра|ни | |{рофсп|лкото прац|вник1в зв'язку 9кра!ни на2020-2022 роки.
- м|х< й|н|стерством !нфрасщуктури 9кра|ни | ||рофес|йното сп|лкото
прац|вник|в зв'язку 9кра!н и на 2020 -2022 роки.

3.3

[[ п|вр!ння

представниками,.(ержспецзв'язку, пАт ''9кртелеком'', пАт
''9крпотшта'', 9кра]нського державного центру рад|онастот' 1(онцерну РР!
перев|рити х|д виконання заход|в по забезпеченн}о 3дорових 1 безпечних
умов прац| зв'язк|вц|в в ос!нньо-зимовий пер!од 2019-2020 рок|в та провести
нараду з цього питання.

.}|истопад

4.

|{родовхсити роботу ''гаряно| телефонно| л|н||''
прац1вник!в зв'язку 9кра[ни.

1щ

||рофсп|лки

[1ост1йцо
5. |[роводити роботу 3 листами заявами та скаргами прац|вник|в галуз1
'
- член|в профсп|лки, вивчати причини
допущення пору1пень та вносити
пропозиц|] щодо !х усуненнята запоб|гання.

[1ост!йно

!.

3 питань ф|нансово! д|яльност!

||ост]йно надавати консультац|йну та практичну допомоц
профсп|лковим орган|зац|ям з питань оподаткуванн'1' зв|тност| та

1.

бухгалтерського обл|ку.
{1ротягопп [1 п!вр!ччя

2. 3абезпечити своечасне наданн'{ зв|т|в в!дпов|дним дер)кавним та
шрофсп|лковим сщуктура\,{.

11ротягом !1 п1вр|ччя

