Первинна профспілкова організація
Новоград - Волинського промислово - економічного технікуму
Якщо ти не знаєш своїх прав, то й не маєш їх.
Історія розвитку профспілкового руху
налічує вже декілька століть. Профспілка
працівників освіти і науки України веде свою
історію з липня 1919 року, коли було
організаційно оформлено Всеросійську спілку
працівників освіти і соціалістичної культури,
до складу якої увійшли професійні об’єднання
вчителів України. Профспілка працівників
освіти і науки є найчисельнішою і
найактивнішою організацією у складі Федерації профспілок України.
В травні 2007 року ( протокол № 9 від 15.05.2007 року) на зборах
працівників Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму було
прийнято рішення про перехід профспілкової організації технікуму з
профспілкової організації працівників автомобільного та сільськогосподарського
машинобудування до профспілки освітян.
За період з 13.11.07 по 13.02.08 за підтримки комітету Житомирської
обласної організації профспілки працівників освіти і науки було проведено
реорганізацію профспілки працівників АСМУ в профспілку працівників освіти.
13.02.08 було отримано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної
особи - первинна профспілкова організація Новоград - Волинського промислово економічного технікуму.
З метою сприяння регулювання трудових відносин та соціально економічних інтересів працівників технікуму та адміністрації
було укладено
колективний договір
між адміністрацією технікуму і профспілкою, де
встановлено взаємні зобов’язання адміністрації та профспілки.
Положення колективного договору поширюються на всіх працівників
технікуму.
Первинна профспілкова організація Новоград-Волинського промисловоекономічного технікуму у своїй діяльності незалежна від органів державної влади
та адміністрації технікуму, їм не підзвітна і не підконтрольна ( ст.12 Закону
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ). Профспілковий
комітет та голову профспілкового комітету було обрано та затверджено зборами
трудового колективу (05.03.2015 року). Профспілковий комітет на чолі з головою
профкому Пеньковою Євгенією Володимирівною виконують свої обов’язки на
громадських засадах та керуються в своїй діяльності Конституцією України,
Законом України « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, «
Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки та Центральним Комітетом
Профспілки працівників освіти, Статутом профспілки.
Профспілковий комітет та голова профкому організовують свою роботу,
будують свої відносини з адміністрацією технікуму на основі самостійності,
взаєморозуміння, дотриманням норм законодавства та договорів.

Основною метою профспілки НВПЕТ є захист прав та інтересів членів
колективу. Звернення членів всього колективу, а також адміністрації профком
розглядає на засіданнях і приймає спільне рішення.
Завданням адміністрації і профкому є упередження виникнення
індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у випадку їх виникнення забезпечення вирішення згідно з чинним законодавством, сприяння створенню в
колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
Суттєву, посильну допомогу в розгляді правових, соціальних питань надає
комітет Житомирської обласної організації профспілки працівників освіти і науки,
який приділяє велику увагу захисту прав працівників освіти. Для надання
правової допомоги
використовуються різні форми, а саме систематичне
проведення
навчально - правових семінарів, заняття з представниками
профспілкових організації області, обмін досвідом роботи, видання методичних
посібників та інформаційних збірників, надання усних та письмових юридичних
консультацій, постійне інформування про зміни в законодавстві в пресі, на сайтах
обкому та районних і міських комітетів, через соціальні мережі, електронною
поштою, інформування про рішення, прийняті профспілковими органами. Завжди
можна отримати консультацію у інспектора по правових питаннях комітету
Житомирської обласної профспілки працівників .
Одним із завдань профспілки технікуму є задоволення соціально- культурних,
духовних потреб та інтересів спілчан,
розвитку фізичної культури, спорту і
туризму, популяризації здорового
способу життя, оздоровлення і
відпочинку членів профспілки та їх
дітей, участь членів профспілки у
проведенні урочистих заходів з нагоди
свят.
Традиційно, до дня працівників
освіти, профком організовує поїздки
в різні міста України. Ціль наших
поїздок - краще пізнати навколишній
світ,
історичне
минуле
України,
виховувати
повагу
до
культурної спадщини нашої
країни
і
її
збереження.
Географія цих поїздок широка:
Почаївська Лавра ( 2008р.), м.
Київ (2009р.), м. Львів (2010 р.,
Свято вина та сиру), м.
Коростень (2011р.,Свято деруна
), м. Луцьк
(2011р.), м.
Коростень 2012 р., Свято деруна
), м. Вінниця (2012р.), м. Рівне (2012р., відвідування театральної вистави), м.
Дубно (2013р.), м. Острог (2014р.), м. Радомишль ( 2015 р., музей ікони ), місто
Чернівці (2016р. ), м. Рівне ( 2017р., відвідування театральної вистави), село
Кип’яче Малинського району (2018р., Жіночий монастир).

Щоб розширити наші можливості в
задоволенні духовних потреб членів
нашої профспілки ї колективу ми маємо
завдання
організувати
поїздки екскурсії на більші відстані, в ті міста
нашої країни де ми ще не були ( Умань,
Біла Церква - дендропарк « Олександрія
», Київ « Ботанічний сад» та музей Води,
Пирогове, туристичні поїздки в Карпати
- Яремче, Буковель, Говерла, Закарпаття
- Ужгород, Хуст, Мукачево, Берегово,
тури вихідного дня ( турбази Шацьких озер,
берегів Чорного моря ) пропонуємо співпрацю з
іншими районними
профспілками.
Одним із завдань нашої профспілки є
задоволення соціально–культурних, духовних
потреб та інтересів спілчан, розвиток фізичної
культури, спорту і туризму, популяризація
здорового способу життя, оздоровлення і
відпочинку членів Профспілки та їхніх дітей. Це
завдання ми реалізовуємо у різних формах
культурно – масової роботи, які постійно
вдосконалюємо.
Члени профспілкового комітету приймають
активну участь в організації святкувань
 початку навчального року в вересні
 дня працівника освіти
в жовтні
 Дня захисника
Вітчизни в жовтні
 Новорічних свят
 Новорічної ялинки
для дітей працівників
технікуму
Окремо хочеться
відзначити святкування
Дня українського козацтва,
Дня захисника України , яке припадає
на Свято Покрови Божої Матері.
Профспілковий комітет організував
та провів для членів колективу виїзне
театралізоване дійство на природі
«Козацькі забави» та новорічне свято
«Подорож у казку».
Хочу звернути увагу на те, що
співпраця профспілки та адміністрації

технікуму дала свої результати в згуртуванні колективу технікуму. Дуже
приємно було зустрічатися в колі друзів, на свята приходили не тільки члени
колективу, а й члени сімей. Ми вдячні колегам за те, що ви повірили в нас,
підтримали нас, приймали активну участь в самій підготовці, організації свят,
розробці сценаріїв, веденні вечорів. Особлива подяка всім членам профкому,
особливо новоприбулим, які гармонійно влились в наш колектив.
Для популяризації серед працівників технікуму, членів профспілки та їх
дітей здорового способу життя, зміцнення здоров’я, розвитку фізичної культури,
оздоровлення та відпочинку плануємо організувати і провести День здоров’я (
діти, дорослі ) з виїздом на природу, для дітей організувати на Новий рік
відвідування святкової вистави, для дорослих –відвідування театрів Рівного та
Житомира.

