ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Діяльність обласної організації, її структурних ланок у минулому році та завдання на цей
рік члени ради обласної організації профспілки працівників освіти і науки обговорили на
черговому засіданні Ради, яке відбулося 17 квітня у приміщенні Будинку профспілок
Тернопільщини.

Традиційно засідання розпочалося із вручення нагород, пам’ятних відзнак, премій
переможцям та учасникам щорічних конкурсів – обласного етапу Всеукраїнського
громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в закладах освіти та обласного
конкурсу на кращу профспілкову організацію.

Про результати проведення обласного етапу огляду – конкурсу з охорони праці спілчан
було проінформовано на сайті обласної організації ще 22.03.2019 р., а щодо підсумків
обласного конкурсу на кращу профспілкову організацію, то вони такі:
- - у номінації «краща первинна профорганізація ВНЗ і ПТНЗ (студенти, учні)» пе
реможцями стали профорганізації:
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (
І місце
, голова – Обач Ярослав), Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого (
І місце
, голова – Петрів Галина); Тернопільського національного економічного університету (
ІІ місце
, голова – Шевчук Антон), Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.
Барвінського (
ІІ місце
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, голова – Лапановська Юлія); Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії
ім. Т. Шевченка (
ІІІ місце
– Заблоцький Андрій);
- - у номінації «краща первинна профорганізація дошкільного та позашкільного
навчального закладу»
кращими стали первинки: закладу дошкільної
освіти «Калинонька» м. Заліщики (
І місце,
голова – Гаврилюк Світлана); дендропарку «Лісова пісня» Козівського району (
І місце
, голова – Банадига Ольга); закладу дошкільної освіти «Золотий ключик» м. Чорткова (
ІІ місце
, голова – Коцюк Наталія), центру дитячої та юнацької творчості Підволочиської
селищної ради (
ІІ місце
, голова – Палащук Тетяна), Почаївського будинку дитячої творчості та спорту (
ІІІ місце
, голова – Гуріна Тамара);
- - у номінації «краща районна організація» призові місця розділено між: Шумською
(
І місце, голова – Демчук Світлана),
Заліщицькою (ІІ місце, голова – Прогодюк Олексій), Зборівською (ІІІ місце, голова –
Остапчук Микола) районними профорганізаціями.

Організації - переможці отримали профспілкові грошові винагороди, почесні відзнаки,
дипломи.

За активну участь в конкурсі вручено також подяки обласної організації головам
первинної профорганізації Підвисоцького НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» Бережанського
району Шаль Ользі, Бережанського центру дитячої та юнацької творчості Леськів
Наталії, а також заступнику голови Бережанської районної профорганізації Соляр
Олександрі та голові Борщівської районної організації профспілки освітян Лань Інні.

Звітуючи про діяльність обласної організації, голова Мокей Людмила відмітила, що
період діяльності профорганізації та її структурних ланок у 2018 році, як і у попередніх
роках, співпадав одночасно із етапом продовження процесів децентралізації, важливих
суспільних реформ, що часто заставляло виборні профоргани оперативно реагувати на
різні виклики та проблеми, котрі з’являлися у ході їх здійснення. Виникали непоодинокі
випадки загострення соціальної напруги у колективах освітян, викликані звуженням
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трудових прав та соціально-економічних гарантій працівників. Тому надання безоплатної
правової допомоги спілчанам, представництво їхніх інтересів в органах державної влади
й місцевого самоврядування перебувало постійно на порядку денному діяльності
обласної організації.

Голова обласної організації проаналізувала детально кожен із основних напрямів
діяльності профспілкового освітянського об’єднання області, зупинившись на
досягнутому та загостривши увагу присутніх членів ради на проблемних моментах.

Про виконання бюджету ради обласної організації у 2018 році та проект профспілкового
кошторису на 2019 рік доповідала головний бухгалтер Лопатинська Олеся.

Рада дала старт новій звітно-виборній каденції 2019-2020 років та обговорила
особливості її проведення.

За результатами обговорення схвалено відповідні постанови.

На засіданні ради обрано одноголосно також заступника голови обласної організації з
питань вищої освіти Гарматюк Оксану.

Прес-центр обласної організації
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