
 
ХХ   звітно–виборна конференція 

Одеської обласної організації 
Профспілки працівників освіти і 

науки України 



Порядок денний  

      1.  Про обрання голови, секретаря та робочих органів 

конференції. 

        2. Про звіт про роботу Одеського обласного комітету Профспілки 

працівників освіти і науки України за період з травня 2015 року по 

жовтень 2020 року. 

       3. Про звіт про роботу ревізійної комісії Одеської обласної 

організації Профспілки працівників освіти і науки України. 

       4. Про вибори голови Одеської обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України. 

       5. Про вибори заступників голови Одеської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України. 

      6. Про формування Одеського обласного комітету Профспілки 

працівників освіти і науки України. 

     7. Про вибори ревізійної комісії Одеської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України. 

     8. Про вибори мандатної комісії Одеської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України. 

 
   

  

     



 9. Про вибори делегатів на ІХ з’їзд Профспілки працівників 

освіти і науки України. 

 10. Про вибори делегатів на ХХVІ звітно-виборну конференцію 

Федерації профспілок Одеської області.  

 11. Про делегування представників до складу ЦК Профспілки 

працівників освіти і науки України. 

 12. Про делегування представників до складу Ради Федерації 

профспілок Одеської області. 

 13. Про внесення змін до відомостей про Одеську обласну 

організацію Профспілки працівників освіти і науки України  як юридичну 

особу.  

 14. Про внесення змін до Положення про Одеську обласну 

організацію Профспілки працівників освіти і науки України. 

 15. Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію 

Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 

України. 

 16. Про уповноважену особу на державну реєстрацію змін 

відомостей про юридичну особу. 



Одеська обласна 

організація Профспілки 

об'єднує 98356  спілчан 



Чисельність членів Профспілки за 

соціальними категоріями 



Одеська обласна організація 

Профспілки у 2016 році  підтвердила 

свою репрезентативність  

Репрезентативність це: 

 - визнання державою 

повноважень обласної 

організації Профспілки; 

 - вирішення проблем                           

   працівників освіти   

шляхом   ефективного 

соціального діалогу на 

обласному рівні 



 

Акції протесту  
 

 

Акція протесту 

ПТНЗ   2016 рік 

Пікетування КМУ  

2017 рік  



Акції протесту в Києві та в Одесі  

2018 рік 



Біля  

Акція протесту біля 

Одеської ОДА   2020 рік 

Акція протесту 

біля Верховної 

Ради  2020 рік 



Звернення в органи державної влади 

та місцевого самоврядування 



Зростання заробітної плати  



Зростання стипендії 



330 



Підписання обласної Угоди  



Учитель  року  - 2020 



Обласний фестиваль молодих спеціалістів  

«Педагогічна надія Одещини» 



Правозахисна робота 

 в цифрах  

2015-2020 роки 

Кількість виявлених порушень прав працівників     - 1548 

Усунуто порушень роботодавцями                             -  986 

Надано консультацій з правових питань 

членам Профспілки                                                       - 41360                 

                                                                                          

Надано роз'яснень з правових питань   

 профспілковим організаціям                                      -   2204      

                                                                                 
 



               Охорона  праці  

              За     підсумками  

Всеукраїнського громадського      

огляду-конкурсу стану умов і 

охорони праці в навчальних 

закладах Міністерства освіти і 

науки  України,  проведеного в  

2019   році , у   III   категорії 

(вищі навчальні заклади ІІІ та ІV 

р.а.)  дипломом IІI ступеня  і 

грошовою  премією  у  розмірі 

4000 гривень нагороджено  

колектив   Одеського 

національного економічного 

університету.  



Оздоровлення дітей 

ДЗОВ «Знамя» 



Оздоровлення 

дорослих 

ДЗОВ 

«Знамя» 

Санаторій 

«Червона калина» 



Оздоровлення 

студентів   



 

Обласний конкурс художньої 

самодіяльності серед працівників            

                               закладів освіти    



Обласний фестиваль художньої 

самодіяльності серед студентів ЗВО  



                 Одеський будинок вчених –  

                   місце проведення наукових  

                     та культурних заходів         



День науки, День працівників освіти,  

День студента в Будинку вчених  



Обласна спартакіада серед працівників освіти 

– членів Профспілки  

 



Обласні студентські 

ігри серед студентів 

ЗВО ІІІ-ІV рівнів 

акредитації 

 



Участь у 

Всеукраїнській 

спартакіаді 



Організаційна структура Одеської 

обласної організації Профспілки 

7 ППО студентів  

4  ППО  

об'єднаних ЗВО 
3 ППО ЗФПО  5 ППО  ЗПТО 

Одеська обласна організація – 

1131 ППО 

6 ППО інших 

установ  

37 територіальних 

організацій 

8 ППО працівників 

ЗВО 



Проведено 15 пленумів  та 56 засідань 

президії обкому Профспілки  



Семінар голів ППО працівників та 

об'єднаних ЗВО  



 

Семінар голів 

територіальних 

організацій  

Профспілки  



 

Семінар бухгалтерів та голів 

ревізійних комісій  

 



Засідання секції  вищої 

школи вересень 2020 



Дні обкому 

Профспілки в 

первинках 



Семінар студентського профактиву 



Мультифестиваль “Студентська маївка” 



Семінар голів ТОП на базі  

Біляївської районної організації Профспілки 



Навчання профактиву  на базі 

Чернігівського НМЦ профспілок 



Виїзний семінар на базі Івано-Франківської 

обласної організації Профспілки 



Виїзні семінари на 

базі Полтавської та 

Запорізької 

обласних 

організацій 

Профспілки  



Газета обласної організації Профспілки 

“Освітянський профспілковий вісник” 

 



Перша 

національна  

нагорода 

газети 

«Освітянський 

профспілковий 

вісник»  



Інформаційні бюлетені та методичні 

посібники для профактиву 



Сайт Одеської обласної 

організації Профспілки   rg.ua  

У 2016 році створено 

спільноту обласної 

організації 

Профспілки в мережі 

“Facebook” 

http://www.pon-odessa.org.ua/


Дякуємо за увагу! 


