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ПОЛОЖЕННЯ 

про постійну комісію профкому  

первинної профспілкової організації 

Запорізького навчально-виховного комплексу №19  

з питань  культурно-масової, спортивної роботи та оздоровлення  

 

1. Загальні положення. 

1.1.Комісія профспілкового комітету з питань культурно-масової, спортивної роботи, 

оздоровлення (далі-комісія) створюється з метою захисту прав та інтересів членів профспілки 

у культурно-освітній, фізкультурно-масовій, оздоровчій сферах, залучення працівників до 

надбань національної та світової культури, регулярних занять масовою фізкультурою. 

1.2.У своїй роботі комісія керується законодавством України, статутними та програмними 

документами профспілки, рішеннями зборів  первинної профспілкової організації, 

профспілкового комітету, а також цим  Положенням. 

1.3.Комісія працює під керівництвом профспілкового комітету і діє протягом строку його 

повноважень. 

1.4.Комісія створюється на громадських засадах із числа членів профкому, які мають досвід 

роботи в гуманітарній сфері. 

1.5.Персональний склад комісії затверджується на засіданні профспілкового комітету. 

Кількісний склад комісії визначається профкомом залежно від конкретних умов (чисельності 

профспілкової організації, тощо). 

Комісія обирає голову та його заступника. Обов'язки між членами комісії розподіляються за 

окремими напрямами роботи. 

До складу комісії входять представники різних категорій працюючих -молодь, жінки, кадрові 

працівники та пенсіонери, які перебувають на профспілковому обліку і беруть активну участь 

у житті профспілкової організації. 

1.6.План роботи комісії затверджується профспілковим комітетом. 

1.7.Комісія підзвітна профспілковому комітету. 

 

2. Повноваження та зміст роботи комісії 

2.1.Комісія: 

2.1.1.Діє з метою створення умов для духовного розвитку особистості, задоволення 

культурних потреб, підвищення загальноосвітнього рівня, організації відпочинку й дозвілля 

працівників  та членів їхніх сімей; 

2.1.2.Сприяє соціальному захисту працюючих та членів їхніх сімей у реалізації їх права на 

відпочинок, духовний, фізичний і творчий розвиток; 

2.1.3.Пропагує, затверджує та організовує заходи щодо поліпшення роботи, зорієнтованої на 

культурні та спортивні інтереси певних професійних, вікових, національних категорій 

працюючих; 

2.1.4.Веде пропагандистську і практичну діяльність, спрямовану на формування здорового 

способу життя; 

2.1.5.Виявляє турботу про розвиток аматорських талантів та уподобань, естетичний 

розвиток працівників, організовує роботу зі створення та діяльності колективів 

самодіяльної художньої творчості, клубних формувань, сприяє колективним відвідуванням 

театрів, концертів, кіно тощо; 



2.1.6.Організовує та проводить тематичні культурно-мистецькі заходи, конференції, свята, 

концерти, фестивалі, спектаклі, виставки творів професійного та аматорського мистецтва, 

організовує консультації та лекторії з різних галузей знань; 

2.1.7.Сприяє організації змістовного дозвілля трудящих та членів їхніх сімей, широкому 

інформуванню працюючих про проведення в позаробочий час, у вихідні та святкові дні 

культурно-масових заходів у клубах, будинках і палацах культури, на спортивних 

майданчиках, стадіонах та в заміських зонах відпочинку; 

2.1.8.Створює в структурних підрозділах підприємства, колективи фізичної культури, сприяє 

ефективному їх функціонуванню, виявляє турботу про збереження й зміцнення 

матеріально-технічної бази об'єктів спортивного призначення; 

2.1.9.За наявності необхідних умов створює на підприємств і спортивні секції,  клуби; 

2.1.10.Організовує масові спортивні змагання; 

2.1.11.Розглядає питання та вносить пропозиції профспілковому комітету щодо забезпечення 

потреб в оздоровленні та відпочинку дітей працюючих; 

2.1.12.Сприяє створенню належних умов для роботи дитячих оздоровчих закладів, організації 

змістовного дозвілля дітей під час канікул; 

2.1.13.Координує та спрямовує роботу членів комісій, організовує для них інструктивні 

наради, семінари, узагальнює і поширює досвід  роботи; 

2.1.14.Спільно з правліннями будинків і палаців культури, радами бібліотек вносять на 

розгляд профкому пропозиції щодо поліпшення виховної роботи в трудових колективах, 

культурно-освітніх, спортивних та оздоровчих закладах, заохочення кращих активістів; 

2..1.15. Бере участь в обговоренні й підготовці пропозицій до проектів планів соціального 

розвитку колективів, колективних угод у розділі "Захист духовних інтересів трудящих та членів 

їхніх сімей", пропозицій про асигнування роботодавцями на культурно-освітню, фізкультурно-

масову, оздоровчу роботу з фонду підприємств і слідкує за своєчасним і правильним їх 

використанням; 

2.1.16.Має право перевіряти виконання рішень профкому, профспілкових  зборів, пунктів 

колективної угоди  стосовно діяльності культурно-освітніх, спортивних, позашкільних 

закладів, бібліотек щодо виконання ними рішень культурно-освітнього спрямування; 

2.1.17.Ініціює громадський контроль за дотриманням Закону України "Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності", законодавства України в гуманітарній сфері. 

 

3. Організація роботи комісії 

3.1.Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним,  якщо в ньому бере 

участь не менше половини загального складу комісії. 

3.2.За результатами розгляду питань на своєму засіданні комісія вносить пропозиції 

профспілковому комітету для прийняття відповідних рішень. 

3.3.Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданнях, 

та оформлюються у вигляді рекомендацій, які подаються на розгляд голови профспілкового 

комітету за підписом головуючого на засіданні. 

3.4.Рішення комісії з будь-яких питань приймається відкритим голосуванням і вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів 

комісії. 

3.5.У разі необхідності комісія за згодою профспілкового комітету на договірній основі 

залучає до своєї роботи фахівців для підготовки експертних матеріалів і рекомендацій тощо. 

3.6.Організація роботи комісії покладається на її голову. 

3.7.Голова комісії планує роботу з урахуванням пропозицій профспілкового комітету та 

членів комісії. 

3.8.Голова комісії скликає і веде засідання, дає доручення членам комісії, організовує роботу 

щодо реалізації висновків і рекомендацій. 

3.9.Члени комісії беруть участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданні, та 

виконують доручення голови комісії і прийняті рішення. 

 



4. Прикінцеві положення 
4.1.Положення про комісію затверджується рішенням профспілкового комітету. 

4.2.Зміни й доповнення до Положення про комісію можуть вноситись тільки 

профспілковим комітетом. 

 

 
 


