
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

ДОРОЖНІЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А

Про проведення огляду-конкурсу серед 
голів ППО Дорпрофсожу Південно-Західної 
залізниці за звання «Кращий профспілковий 
лідер на сучасному етапі »

Для активізації діяльності первинних профспілкових організацій, формування 
свідомого профспілкового членства, збудження інтересу до профспілкової 
діяльності, поширення позитивного досвіду, надання необхідної практичної 
допомоги профактиву в рамках оголошеного другого півріччя 2017 року під гаслом 
«Єдність, солідарність, справедливість »

1. Провести в період з жовтня 2017 року по квітень 2018 року огляд -  конкурс 
серед голів первинних профспілкових організацій Дорпрофсожу Південно-Західної 
залізниці за звання «Кращий профспілковий лідер на сучасному етапі».
2. Затвердити Положення про огляд-конкурс.

(Положення додається)
3. Територіальним, об’єднаному профспілковим комітетам згідно з положенням про 
огляд-конкурс:
3.1. Організувати і провести серед своїх первинних профспілкових організацій 
перший етап огляду-конкурсу до 1 березня 2018 року.
3.2. Матеріали на претендента ( у вигляді фотоальбома діяльності профспілкового 
комітету, аудіо та відео матеріали відповідно до положення) на участь в другому 
етапі огляду-конкурсу подати в Дорпрофсож до 15 березня 2018 року.
4.Комісії Дорпрофсожу з питань організаційно - масової та інформаційної роботи 
Дорпрофсожу на своєму засіданні підвести підсумки огляду-конкурсу до
10 квітня 2018 року і представити матеріали на розгляд президії Дорпрофсожу.
5. Дорпрофсожу та територіальним профспілковим організаціям на своїх сайтах 
постійно висвітлювати хід і підсумки оглядів-конкурсів серед голів первинних 
профспілкових організацій за звання «Кращий профспілковий лідер на сучасному 
етапі».
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на відділи Дорпрофсожу 
організаційної, кадрової та культурно-масової роботи та фінансовий.
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Президія Дорпрофсожу Постановляє:

Заступник голови Дорожньої профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці



Додаток до Постанови Президії 
Дорпрофсожу Південно-Західної залізниці 
від 26.10.2017р. Пр.№10

ПОЛОЖЕННЯ
про огляд-конкурс серед голів первинних профспілкових організацій 

Дорпрофсожу Південно-Західної залізниці за звання 
«Кращий профспілковий лідер на сучасному етапі»

І. Мета і завдання конкурсу
Конкурс проводиться з метою посилення ролі та авторитету голів первинних 
профспілкових організацій в житті трудових колективів, активізації роботи 
профспілкових комітетів щодо захисту соціально-економічних прав і гарантій 
членів профспілки.

II. Організація та проведення огляду-конкурсу
В огляді - конкурсі беруть участь голови первинних профспілкових 

організацій, які є структурними підрозділами Дорожньої профспілкової 
організації.

Огляд -конкурс проводиться у два етапи:

Перший етап:
Територіальні та об’єднана профспілкові організації Дорпрофсожу 

організовують і проводять на своєму рівні огляд-конкурс серед своїх первинних 
профспілкових організацій за звання « Кращий профспілковий лідер на 
сучасному етапі»

Підсумки підводяться на засіданнях президій теркомів, ОПК .

Другий етап:
Проводиться серед переможців в першому етапі. Від кожної територіальної, 

об’єднаної профспілкових організацій подаються матеріали на одного 
претендента (який найбільше відповідає вимогам оціночних критеріїв, 
викладених у розділі III цього положення) для участі у 2-му етапі огляду- 
конкурсу і розглядаються на засіданні комісії Дорпрофсожу з питань 
організаційно-масової та інформаційної роботи з подальшим затвердженням на 
засіданні президії Дорпрофсожу.

Нагорода переможцю вручається на конференції чи зборах профспілкової 
організації яку він очолює.

Ш. Критерії оцінки діяльності голови первинної профспілкової роботи.
3.1 .Організаційна робота:
- ділові якості і професіоналізм голови профкому;
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- формування нових методик, підходів і засобів для мотивації профспілкового 
членства серед працюючих;
- планування роботи (актуальність питань) профспілкової організації;
- організація і проведення навчання профактиву;
- робота з критичними зауваженнями та пропозиціями профспілкових зборів та 
конференцій;
- оформлення протоколів профспілкових конференцій та засідань профкому;
3.2.Соціально-економічний та правовий захист членів профспілки:
- повнота відображення у колективному договорі і контроль за виконанням 
питань соціально-економічної політики і трудових відносин на підприємствах 
(гарантії праці, оплата праці, трудові відносини, зайнятість працюючих, режим 
роботи і відпочинку, умови підвищення оплати праці.
3.3. Інформаційна діяльність
- наочні матеріали роботи профспілкового комітету, аудіо та відео матеріали .
- висвітлення діяльності ППО на стенді, на стендах цехкомів, профгруп.

IV. Заохочення
Для заохочення переможця першого етапу огляду-конкурсу територіальні та 

об»єднана профспілкові організації встановлюють самі порядок нагородження 
переможця.

Для заохочення переможця другого етапу Дорпрофсож встановлює одне 
заохочення у вигляді Диплома та грошової премії у розмірі 2000 грн. 
та по рішенню президії Дорпрофсожу клопотати перед Радою профспілки про 
нагородження переможця профспілковою нагородою.

Відділ організаційної, кадрової 
та культурно-масової роботи


