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1нформац|йне забезпечення профсп|лкових орган|зац|й ! член|в
[{рофсп|лки, системн|сть | рецлярн|сть |нформування с ва)1{ливо}о складовото
в орган|зац|йному зм|цненн1 |{рофсп|лки, мотивац|| профоп|лкового
членства, досягненн| ц|лей | завдань' визначених |{рощамо}о д1й |{рофсп|лки
на 2о|7-2022 роки та €тратег|ето |нформац!йно| д|яльност| Федерац||
профсп|лок )/кра|ни на 20|8-2021 роки.

3 мето}о роз1ширення |нформац|йного поля' на виконання р|тпення
|{резид|| 1${ [{рофсп|лки в1д 03.04.2018 ]\ъ п-2-12 щодо створення сайту
|{рофсп|лки' в о|чн| 201-9 року введений в д|то оф|ц|йний сайт |{рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку 9кра|ни за адресо}о: |тттр:||рго{ту|ат|<ц.ог9.ца' який дае
мох<лив|сть ознайомитись з |стор|е}о та структурото |!рофсп|лки, кер|вними
органами, прийнятими документами й ухваленими р|тшеннями, взяти участь в
опитуванн|, знайти актуальну |нформац|то про роботу |{рофсп!лки та ]т

орган|зац|йних ланок. |1а сайт| тако)к розм!щено посилання на оф1ц1йн| сайти
Фпу, нкРз1, !ерхсспецзв'язку, й|н|нфраструктури, |{резидента 9кра|ни,
1{аб|нету 1м1|н|стр|в 9кра|ни, Берховно] Ради 9кра|ни. [еяк1 розд|ли сайту
знаходяться ще в стад|| наповнення 1нформац1ето.

Ё{а >каль, не вс1 орган|зац|йн| ланки використову{оть оайт |1рофсп|лки
для висв|тлення профсп|лково] роботи. 3а цей час сво| публ|кац|| над|слали
так| профсп|лков| орган1зац|{:

- Болинсько|, -[угансько|, йикола]всько|, {ерсоноько|, )(мельницько|,
{еркасько| дирекц|й }крпо1шти; опо }крпотшти;

- .|{ьв1всько|, [мельнйцько|, {еркасько? ф!л|й пАт ''!кртелеком''; опо
пАт ''9кртелеком'';

- оппо !АтР;
- опо 1{онцерну РР1.
3а результатами мон|торинц, станом на 01 хсовтня 2019 Рок}, середня

статистика в|дв!дувань оайц |{рофсп|лки становить близько 4 в1дв|дуван|в на
добу. 3агальна к|льк|сть ос|б, як! в|дв|да;ти сайт з початку року складае 776
иоп. |{ри чисельност| в галуз| зв'язку понад 78 тисяч член1в профсп!лки, це
дуя{е низький пок€вник, тому головне завдання профсп|лкових орган|зац|й



(орган|зац1йних ланок) |{рофсп|лки в)кити вс|х заход|в, щоб кох{ен прац1вник
знав про наявн|сть сайту ! користувався йогоресурсом.

€л|д в|дзнанити, що р|вень |нформап|йно] роботи в профсп|лкових
орган!зац|ях з€|-]-{и|пасться дух{е низьким. Безумовно, на ведення
1нформац|йно] роботи впливае наявн|сть ф|нансових | орган|зац|йних
мох{ливостей, якими волод|е профсп|лкова орган|зац|я.

Б тптат| профсп|лкових орган|зац|й (орган|зац|йних ланок) |{рофсп|лки
немае фах1вц|в з |нформац|йно| роботи, в!дсутн| в|дпов|дальн| особи за
|нформац|йну роботу, в1дсутн| власн1 сайти та не в повн1й м|р|
використовук)ться мо)кливост| соц|альних мереж. Б|льтп|сть профсп|лкових
л|дер|в, особливо первинок, не готов| до публ|чних виступ1в та сп|лкування з

представниками зм!.
Ёе в повн|й м|р| для пропаганди роботи профсп|лкових орган|зац1й

(орган|зац|йних ланок) |!рофсп|лки використову}оться профсп1лков1
друкован| видання. Ёизькото передплата на головну профсп|лковудрукован1 видання. |1изько}о е передплата на головну профсп1лкову газету
''|[рофсп|лков1 в|ст|''. Ёа 201'9 р1к орган|зацтйними ланками |{рофсп1лки
зд1йснено передплату профсп|лкових видань: г€}зета ''|{рофсп1лков| в|ст|'' у
к|лькост| 154 прим.; журнал ''Б1бл|отечка голови профкому'' у к|лькост| 98
прим.

Б|дсутн|сть зворотного зв'язку в|д обласних профсп|лкових
орган|зац|й, первинних профсп|лкових орган|зац|й не дозволяс вести
|нформац|йну роботу ефективно, свосчасно давати оц|нку стану справ на
м|сцях. €лабка оснащен|сть первинних профсп|лкових орган|зац|й
електронним зв'язком та оргтехн|кого, в|дсутн|сть
уокладн}ос !х оперативне |нформування.

Результати проведеного опитування на початку
тако)к св|днать про те' що профсп|лков| орган|зац|| не достатньо прид|лятоть
уваги |нформац1йн|й робот|. 3начна частина молод| не |нформована про
роботу орган|зац||, про роль профсп!лок у захист| трудових, соц1ально-
економ|чних прав та |нтерес|в член|в профоп|лки. Бсього з8,5 о^ ос|б об|знан|
про роботу профсп|лково| орган|зац||, натом|сть 2|,8 ,^ зна}оть т1льки те, що
профсп|лкова орган|зац|я роздае подарунки ъ|а свята та квитки в театр.

|{ленум 1Б |{рофсп1лки з€шначае, що велике значення для забезпечення
мотивац1[ профсп|лкового членства мае не т|льки робота профсп|лки щодо
захисту прав та !нтерес|в прац|вник|в, а;те й 1нформування член|в профсп|лки
про ]' результати. Б|дсутн|сть достатньо| |нформац|? про роботу
профсп|лкових орган1в створгое вра>|{ення про ]х безд1яльн|сть,,11]'.''1к0]'и^ 0Р1ан1в с]'в0Р10е вра)1{сння про 1х 0езд1яльн1сть' 1{Ф, як

(ок' пород)куе вих|д прац|вник!в з |!рофсп|лки.
Б умовах реформ у галуз| зв'язку вая{ливо забезпечити |нформац|йну

насл|док' пород)куе вих|д прац|вник!в з |!рофсп|лки.

взасмод|то м|ж обласними профсп|лковими орган1зац\ями, первинними
профсп|лковими орган|зац|ями та членами профсп|лки.

Браховутони вищевикладене' з мето}о покращення |нформац1йно]
роботи, 11 |{ленум 1$( |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра}ни

електронних адрес

року серед молод|
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].. Бвахсати 1нформац1йну роботу найва>клив|тшим фактором актив{зац||
профсп|лкового Р}х}, збереясення | зм|цнення профсп|лкових ряд{в,
забезпеченн'{ сдност| та сол|дарност|.

2. |[родов>кити роботу з |нформування профсп|лкових орган|зац|й,
член|в профсп|лки про д|яльн|сть профсп|лкових орган|в ус|х р|вн|в,
використову1очи р|зн| форми | методи' вкл1оча}очи електронну по1пту, оайт
профсп|лки, профсп1лков| друкован| видання.

з. Актив|зувати взаемод|то |з засобами масово| 1нформац|{ для
висв|тлення д|яльност| [рофсп|лки.

4. 3апонаткувати практику |нформац|йних ви!зд|в на п|дприсмства
зв'язку щодо допомоги первинним профсп|лковимзв'язку щодо надання практинно| допомоги первинним профсп|лковим
орган|зац|ям.

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

5.1. Аадати пр|оритетного статусу |нформац|йн1й робот|, щор|нно

орган|зац|ям.

вид1ляти не мен1пе |0 % котпт|в на |нформац|йну д|яльн|сть.
5.2. |{ризнанити в|дпов1дальних за |нформац!йну роботу в

профсп|лкових орган|зац|ях.
5.3. Розгляну'[и на зас|даннях виборних профорган!в питання про стан

|нформац|йного забезпеченн'{ в профорган|зац|| та г{од€|ль1пого иого
вдоскона-ттення.

5.4. 3абезпечити вс| первинн| профсп|лков| орган|зац|| електронним
зв'я3ком, мох<лив|ст}о доступу до мерехс! 1нтернет' сво€часну наповнтован|сть
профсп|лкових стенд|в |нформац!йнимипрофсп1лкових стенд|в !нформац!йними матер|алами, актуальн|сть
|нформац|| на стендах.

5.5. 3абезпечити членам профсп|лки мо)клив|сть доступу до оф|ц|йного
оайту |{рофсп|лки прац1вник|в зв'язку 9кра|ни.

5.6. 3б!льтпити передплату профсп|лкових видань Ф[{}: газети
''|{рофсп|лков| в|ст|'' та журн'}лу''Б|бл|отечка голови профкому''.

5.7. Регулярно доводити 1нформац|то з акцентуванням на результатах
роботи профсп|лкового ком|тету на зборах' оперативних ътарадах, в т.ч. в
структурних п1дрозд|лах.

5.8. 1[ироко використовувати можливост| профсп|лкових, в|домних,
м|сцевих засоб|в масово| |нформац|| для висв|тлення заход|8, 1!Ф проводяться
за участ}о виборних профсп|лкових орган|в р€вом !з соц|альними партнерами.

5.9. Фрган|зовувати випуски |нформац|йних бтолетен|в, як|
висв|тлтова.]1и б д!яльн1сть йрофсп|лково| орган|зац||.

5.10. Фрган|зовувати навчання в!дпов|дальних за |нформац|йну роботу,
використову1очи для цього мох<ливост! навч€ш1ьно-методичних центр1в
профоб'еднань.
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