
ЗВІТ  

про діяльність Первинної профспілкової організації  

Головного управління статистики в Івано-Франківській області 

за 2019 рік 
 

Станом на 01.01.2020р. Первинна профспілкова організація Головного 

управління статистики в Івано-Франківській області об’єднувала 16 профгруп, в 

яких нараховувалося 174 члени профспілки, або 98,9% від загальної кількості 

працюючих. 

Діяльність профспілкової організації спрямовувалась на забезпечення 

захисту трудових та соціально-економічних інтересів членів профспілки, а 

пріоритетом у роботі була злагоджена та стабільна співпраця з керівництвом 

Головного управління статистики в області. 

В колективі існує нормальний мікроклімат і взаєморозуміння. Трудових 

конфліктів в мікроколективах не було, всі питання вирішувались згідно із 

Законами України «Про працю», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», «Про колективні договори та угоди». Колективний договір, 

укладений між адміністрацією та профспілковою організацією ГУС в Івано-

Франківській області на 2017–2020 роки, спрямований на захист прав та 

інтересів працівників, створення безпечних робочих місць, збереження здоров’я 

працівників, постійного покращення умов праці і гарантії її оплати. 

 За звітний період профспілковий комітет здійснював представництво 

інтересів трудового колективу в дисциплінарній комісії, комісіях соціального 

страхування, охорони праці; приймав участь у роботі конкурсної комісії на 

зайняття вакантних посад державної служби. Одним із важливих аспектів 

роботи профкому у 2019р. було проведення співбесіди з попередженими 

працівниками Головного управління статистики щодо вивільнення у зв’язку з 

скороченням штату. Соціально захищеним працівникам було запропоновано 

робочі місця у Головному управлінні статистики. Також було працевлаштовано 

ще ряд працівників районної ланки. 

Діяльність профспілки була направлена на здійснення постійного 

контролю за правильністю застосування Положень матеріального та 

морального стимулювання, а адміністрація дотримувалася зобов’язань щодо 

оплати праці у визначені терміни. Оплата праці здійснювалася в межах 

затверджених кошторисних призначень, згідно з Положенням про оплату праці 

та Положенням про преміювання державних службовців ГУС в Івано-

Франківській області. 

Вирішення соціальних питань членів профспілки є одним з пріоритетних 

завдань профкому. Так, не  рідше  одного  разу  на  місяць на засіданнях 

профкому  розглядалися  заяви  членів  ППО  щодо  можливості,  умов  та  

розміру  надання  благодійної  допомоги. У 2019 році на благодійну допомогу     

виділено кошти у сумі 36800,00 грн. Також кошти направлялись на покращення 

умов праці, придбання засобів гігієни. 

Профкомом приділялася увага популяризації фізичної культури в 

колективі: ряд трудових колективів проводять щоденну офісну гімнастику, в 

управлінні створена та функціонує спортивна кімната.  

У звітному році значна частина коштів була виділена на проведення 

культурно-освітніх заходів: до Дня працівників статистики організовано 



перегляд концерту-лекції Академічного камерного оркестру «Harmonia Nobile», 

проводились культпоходи в театри та на концерти. Крім того, організовано 

двохденну відпочинкові поїздки членів профспілки на Солені озера в селище 

Солотвино на Закарпаття, у м.Яремче, де поведено сходження на гору 

Маковиця. Ці заходи залишили у всіх незабутні враження і позитивні емоції, 

сприяли зміцненню дружніх стосунків та налагодженню партнерських 

відносин.  

 До Дня працівників статистики проведено урочисте відкриття кімнати-

музею історії статистики. За кошти ППО проведено ремонт, придбано меблі, 

стенди. За участю профкому постійно здійснювались привітання працівників з 

ювілейними датами та святами, проводилось придбання ритуальних вінків. 

Виділялись  кошти профспілкового бюджету на поповнення аптечок ліками 

першої необхідності.  

За рішенням профкому на подання Мальтійської Служби Допомоги 

«Святий Миколай іде до сиріт» перераховано кошти (1000 грн.), за що 

отримано листа-подяку та календар.   

Долучався профком до проведення тематичних та святкових заходів – 

проводились заходи до Дня 8 Березня, Дня матері, Дня вишиванки, Дня 

незалежності України, Дня захисника України, Різдва та Нового року. 

Діяльність ППО висвітлюється на вебсайті Головного управління 

статистики, також на інформаційному стенді профкому, з якого працівники 

інформуються про події в культурному житті, конкурси, вітання та інше. 

Ведеться електронний архів світлин колективу для фотоальбому. 

Ми – колектив, який має традиції, береже та примножує їх. Все, що нам 

вдалося, лише завдяки цікавим ідеям, активній участі наших спілчан та 

підтримці керівництва. 
 

 
 

 

Додаток на 1 арк. 
 
 

 

 

Голова профкому 

Первинної профспілкової організації                                             Н. РОМАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 

ППО ГУС в Івано-Франківській області 

 

№ п/п Назва заходу Сума  (грн.) 

1. Всього надійшло профвнесків 239471,76 

2. Витрати на покращення умов праці 25009,93 

3. Витрати на спортивно-оздоровчу роботу – 

4. Витрати на культурно-освітню роботу 174980,27 

5. Інші витрати на Статутну діяльність – 

6. Благодійна допомога 36800,00 

7. Профзаохочення 800,00 

8. Всього витрачено 238784,95 

 

 

 


