Перлік заходів
проведених Миколаївською районною ГО в Одеській області «СЧУ» на протязі останніх
шести місяців
На обліку в організації перебуває

осіб

За період останніх шести місяців проведено наступні заходи:
1. Прийнято участь в заходах присвячених до дня УЛНА на ЧАЕС в грудні 2018 р., до
дня трагедії в квітні 2019 р.
2. Прияйнято участь в заходах проведених до дня УЛНА на ЧАЕС Одеською ОДА та
обласною радою в грудні 2018 р., підготовлено подання про заохочення активних
членів організації.
3. Надано практичну допомогу членам організації в формуванні заявок на санаторнокурортне оздоровлення членам ГО.
4. Надано практичну та методичну допомогу членам ГО у відновленні законих прав в
судових органах.
5. Прийнято участь в проведенні 3-ої хвилі перереєстрації УЛНА на ЧАЕС (кат.1)
6. Опубліковано некрологи в районій газеті з приводу смерті членів організації (З
особи).
7. Вирішено питання спільнго з ОСЗН надання матеріальної допомоги відповідно до
районної програми важко хворим членам ГО в кількості 5 осіб.
8. Проводиться робота спільно з районною лікарнею по дотриманню законних прав
УЛНА на ЧАЕС.

Інформація про результати діяльності громадської організації ветеранів
Миколаївського району Одеської області

1. Проведено 87 обстежень матеріально-побутових умов проживання
ветеранів війни, праці, дітей війни та інших пенсіонерів;
2. Організація та проведення урочисто- святкових заходів:
- День визволення Миколаївського району від фашистських
загарбників
- День Перемоги
- День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
- День визволення України від фашистських загарбників
- День партизанської слави
- День вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
- День людей похилого віку
- День інваліда
3. Розміщено три тематичних статті в газеті «Миколаївський вісник»
4. Участь в заходах проведених обласною організацією ветеранів

Інформація про результати діяльності
Миколаївської районної організації профспілки
працівників культури України протягом 2018-2019 років
Миколаївська районна організація профспілки працівників культури України заснована та
зареєстрована 7 лютого 2000 року. В її склад входять 2 профспілки - клубних, бібліотечних
працівників району..
Профспілка є незалежним, неприбутковим, недержавним об’єднанням, добровільною
громадською організацією, члени якої пов’язані спільними інтересами за родом їхньої професійної
(трудової) діяльності, створеною з метою представництва та здійснення захисту трудових, соціальноекономічних прав та інтересів її членів, з метою консолідації зусиль у напрямку досягнення
визначених цілей та задач.
Основною метою є надання практичної та методичної допомоги щодо реалізації відповідних цілей та
задач, в т. ч. шляхом захисту, вирішення та забезпечення реалізації конституційних, громадських,
соціальних, трудових, творчих, національно-культурних питань.
Також робота Миколаївської районної організації профспілки працівників культури України
націлена на взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, здійснення
контролю та впливу на їх рішення, передбаченими чинним законодавством України. .
Діяльність Миколаївської районної організації профспілки працівників культури України
визначається межами діяльності її учасників.
Протягом 2018-2019 років розглядалося ряд питань щодо здійснення громадського контролю за
додержанням законодавства про працю, дотриманням законодавства про охорону праці, створення
безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, виплат
заробітної платні та інших соціальних виплат, передбачених законодавством України.
1Назва - Миколаївська районна організація профспілки працівників культури України.
2. Скорочення назва відсутня
3. Дані про легалізацію: заснована та зареєстрована 7 лютого 2000 року в Міністерстві Юстиції
України, свідоцтво №1327, Свідоцтво про державну реєстрацію від 13.02.2007 року. Серія АОО
№244411.
4. Адреса, контакти: 67000 Одеська обл. Миколаївський р-н., смт. Миколаївка.,
вул. Незалежності, 71. Код за ЄДРПОУ 22509543, електронна пошта: Kuder@ukr.net
Тел. роб. - 0485726503
5. Мета та напрями діяльності.
Метою діяльності є надання практичної допомоги членам профспілки шляхом здійснення захисту та
забезпечення реалізації конституційної, громадської, соціальної, економічної, трудової, творчих,
вікових, національно-культурних та інших суспільних інтересів;
- реалізація прав членів профспілки на захист їх трудових і соціально-економічних прав та
представництво інтересів у взаємовідносинах з роботодавцями, в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування
- охоплення угодами й колективними договорами всіх членів профспілки і її організацій:
- укладення в кожній установі колективного договору за ініціативою профорганізації та забезпечення
його повного виконання;
- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних програм, проектів.
- участь у процесі прийняття рішень органами виконавчої влади та інші.

Голова Миколаївської районної організації
профспілки працівників культури України

І.І.Кудерська

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Миколаївської районної організації
Профспілки працівників освіти і науки України за 2019 рік.
Миколаївська районна організація Профспілки працівників освіти і
науки України є добровільною громадською організаційною ланкою Одеської
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України і об’єднує
освітян, які працюють в закладах освіти, розташованих на території
Миколаївського району.
Районна організація Профспілки організовує і здійснює свою
діяльність з метою об’єднання й координації спільних дій первинних
профспілкових організацій щодо представництва й захисту трудових,
соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в межах
повноважень передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності».
В 2019 році районна організація Профспілки працівників освіти
продовжує здійснювати контроль за дотриманням трудового законодавства в
закладах освіти, а також надає членам Профспілки необхідну правову
допомогу. Протягом півріччя надано 25 індивідуальних консультацій членам
профспілки, які зверталися з різних питань.
Члени профспілки освітніх закладів приймають активну участь у
громадському житті району, представляючи освітян в депутатському корпусі
органів місцевого самоврядування різних рівнів: сільських, селищної та
Миколаївської районної ради.
Велика увага приділяється організації та проведенню культурномасової роботи в первинних профспілкових організаціях закладів освіти.
Традиційними стали проведення вечорів відпочинку для членів Профспілки та
їх дітей до Новорічних та Різдвяних свят, 8-Березня, 9 Травня, професійного
свята та інших. Особлива увага приділяється вшануванню ветеранів праці,
вчителів пенсіонерів, яких запрошують на свята. їм надають благодійну
матеріальну допомогу, новорічні подарунки.
Члени профспілки мають можливість оздоровлювати своїх дітей в
обласному дитячому профспілковому закладі оздоровлення Одеського обкому
Профспілки під час літнього оздоровлення. В серпні місяці на його базі
організовують відпочинок працівників, членів профспілки. В 2019 році в
ДЗОВ «Знамя» будуть відпочивати діти працівників Миколаївської школиінтернату,
В період літніх канікул для членів профспілки організовують
екскурсії вихідного Дня, поїздки в м. Одесу, Умань, Почаїв, Львів, Вінницю та
інші - за бажанням членів профспілки.

Голова районної організації

иі наум

Л.Д.Щербина

Інформація про результати діяльності «Миколаївського районового
козацького товариства ім.Івана Сірка» Чорноморського козацького з'єднання
протягом року:

1. Постійна участь і співпраця з поліцією щодо наведення та підтримання
правопорядку в Миколаївському районі;
2. Участь у заходах до Дня визволення Миколаївського району від
фашистських загарбників, Дня селища Миколаївка, Дня скорботи і
вшанування пам'яті жертв війни в Україні, Дня Українського козацтва;
3. Проведення волонтерської роботи для надання допомоги воїнам АТО;
4. Організація заходів щодо формування в підростаючому поколінні духу
патріотизму на традиціях українського козацтва.

Інформація про результати діяльності Миколаївської районної Одесф^ї
області профспілкової організації працівників охорони здоров'я И

1. Організовували та проводили навчання, підвищення кваліфікації
надавали допомогу профспілковим організаціям з цих напрямків р
роботи;
2. Надавали безкоштовну правову допомогу членам профспілки;
3. Проводили роботу, спрямовану на організаційне зміцнення
Профспілки;
4. Організовували відзначення та святкування державних та професщйих
свят;
5. В разі необхідності, надавали матеріальну допомогу членам
Профспілки згідно колективного договору.

