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Шановні колеги! 

 

 

Матеріали цього випуску розраховані на використання під час організації і 

проведення інформаційних днів, профспілкового навчання для голів об’єднаних 

та первинних профспілкових організацій, працівників первинок, профгрупоргів 

та профактивістів галузевої профспілки. 

 

 

 

Ваші зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою: 

03049, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15-а,  

Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України. 
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В С Т У П 

 

Шановні колеги! 

 

Колектив довірив Вам пост профспілкового лідера. І тепер багато залежить 

від Вас, від того, наскільки добре Ви знаєте права та гарантії діяльності 

профспілки, як будете вивчати інтереси працівників і представляти ці інтереси 

перед господарськими керівниками, профспілковими органами. 

Від Вашої профгрупи, навіть якщо її колектив малочисельний, залежить 

дуже багато. Створити згуртований колектив однодумців, що вірить у силу 

профспілки, готовий захищати інтереси трудового колективу і кожного члена 

профспілки зокрема – ось головне завдання профспілкового лідера. 

Цей щоденник підготовлений Радою профспілки на допомогу найбільш 

чисельному загону профспілкових активістів – профгрупоргам. 

До щоденника включено деякі поради щодо організації, підготовки та 

проведення зборів, планування роботи, довідкові таблиці, заповнення яких 

допоможе вивчити потреби і запити членів профспілки. 

Крім того, радимо уважно читати «Вісник профспілки», інформаційні 

вісники дорожнього та територіального комітетів профспілки, звертатися до 

офіційного сайту профспілки (адреса сайту www.zalp.org.ua). Там Ви завжди 

знайдете свіжу інформацію про роботу профспілки, консультаційні та нормативні 

матеріали. 

 

Успіхів Вам у роботі! 

 

Голова профспілки залізничників  

і транспортних будівельників України  В.М. БУБНЯК 
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ТЕЛЕФОНИ 
 

Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників 

України 
 

Голова профспілки  

БУБНЯК Вадим Михайлович 

5-00-70 

Перший заступник голови профспілки  

СІНЧАК Михайло Григорович 

5-00-71 

Заступник голови  профспілки  

МУШЕНОК Олександр Миколайович 

5-00-72 

Загальний відділ 5-00-79, 5-00-91,  

ф. 5-01-28 

Відділ організаційної і кадрової роботи 5-00-73, 5-00-76 

Відділ соціально-трудових відносин та побутової роботи 5-00-83, 5-00-84 

Відділ економічної роботи, організації праці і зарплати 5-00-94, 5-00-95 

Відділ правової роботи – правова  інспекція  праці 5-00-89, 5-92-04 

Відділ охорони праці – технічна інспекція праці 5-92-02 

Відділ фінансової  роботи 5-00-77, 5-00-82 

Відділ інформації, газета «Вісник профспілки» 5-00-80, 5-00-78 

 

Профспілкова організація регіональної філії / філії 

Голова ……………………………………………………………………………………… 

Заступник голови ………………………………………………………………………….. 

Загальний відділ …………………………………………………………………………… 

 

 

 

Територіальна профспілкова організація 

Голова ……………………………………………………………………………………… 

Заступник голови ………………………………………………………………………….. 

Загальний відділ …………………………………………………………………………… 

 

 

 

Первинна профспілкова організація 

Голова ……………………………………………………………………………………… 

Заступник голови ………………………………………………………………………….. 

Бухгалтер ………………………………………………………………………………...… 
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ВИБОРНИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ АКТИВ 
 

 

У профгрупі: 

 

1. Профгрупорг 

…………………………………………………………………………………….….. 

 

2. Заступник профгрупорга 

………………………………………………………………………………….…….. 

 

3. Актив профгрупи 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Обрані від профгрупи 
До складу профспілкового комітету:  

………………………………………………….……………………………………..… 

………………………………………………….……………………………………..… 

………………………………………………….……………………………………..… 

 

До складу об’єднаного профспілкового комітету (ОПК): 

………………………………………………….……………………………………..… 

 

До складу теркому: 

………………………………………………….……………………………………..… 

 

До складу комітету профспілки регіональної філії / філії: 

………………………………………………….……………………………………..… 
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СКЛАД ПРОФГРУПИ 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 
Ким працює Склад сім’ї Домашня адреса 

Телефони роб., 

дом., моб. 

Профспілкове 

доручення 

        

        

        

        

        

        

        

        

        



9 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 
Ким працює Склад сім’ї Домашня адреса 

Телефони роб., 

дом., моб. 

Профспілкове 

доручення 
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 СТАТИСТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД ПРОФГРУПИ  
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СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ 
 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Надано матеріальну 

допомогу (дата, сума) 

Видано путівки 

на оздоровлення 

Знаходиться на 

квартирному обліку 

Інші види соціальної 

допомоги 
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№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Надано матеріальну 

допомогу (дата, сума) 

Видано путівки 

на оздоровлення 

Знаходиться на 

квартирному обліку 

Інші види соціальної 

допомоги 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ПРОФГРУПИ НА РІК 
 

* При складанні плану роботи профгрупи необхідно враховувати плани роботи Вашої 

первинної та вищестоящих профспілкової організації. 

** Планування роботи та організація контролю за виконанням плану має 

здійснюватися на основах демократичності, гласності, наступності, систематичності, 

залучення до профспілкової діяльності якнайбільшої кількості членів профспілки, 

доступності до отримання інформації,. 

 
 Дата Відповідальний Відмітки про 

виконання 

(контроль) 

СІЧЕНЬ 

 7 січня – Різдво Христове  

 Обговорення виконання колективного 

договору 

 Аналіз причин захворюваності 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 

 23 січня – день створення Профспілки 

залізничників і транспортних 

будівельників у незалежній Україні 

   

ЛЮТИЙ 

 23 лютого – День захисника Вітчизни 

 Перевірка стану охорони праці на робочих 

місцях 

 Проведення звітних (звітно-виборних 

зборів) 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 

   

БЕРЕЗЕНЬ 

 8 Березня – Міжнародний жіночий день 

 Аналіз виконання критичних зауважень і 

пропозицій попередніх зборів 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 
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 Дата Відповідальний Відмітки про 

виконання 

(контроль) 

КВІТЕНЬ 

 Складання списків дітей працівників для 

організації літнього відпочинку (на 

підставі заяв) 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 

 26 квітня – річниця Чорнобильської 

трагедії 

 28 квітня – Всесвітній день охорони праці 

   

ТРАВЕНЬ 

 1 Травня – День міжнародної солідарності 

трудящих 

 9 Травня – День Перемоги 

 Складання плану заходів щодо організацій 

відпочинку членів профспілки влітку 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 

   

ЧЕРВЕНЬ 

 1 червня – День захисту дітей 

 21 червня – День медичного працівника 

 28 червня – День Конституції України 

 Остання неділя – День молоді 

 Перевірка правильності складання 

графіків роботи, наявності та доцільності 

роботи у вихідні та святкові дні, 

надурочних годин роботи 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 
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 Дата Відповідальний Відмітки про 

виконання 

(контроль) 

ЛИПЕНЬ 

 Аналіз ходу виконання колективного 

договору 

 Підготовка до святкування Дня 

профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 

   

СЕРПЕНЬ 

 Перша неділя – День профспілки 

залізничників і транспортних 

будівельників України 

 Друга неділя – День будівельника 

 24 серпня – День незалежності України 

 Перевірка підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 

   

ВЕРЕСЕНЬ 

 1 вересня – День знань 

 Початок передплатної кампанії 

 Звіт про роботу профгрупи (на зборах 

профгрупи) 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 
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 Дата Відповідальний Відмітки про 

виконання 

(контроль) 

ЖОВТЕНЬ 

 1 жовтня – Міжнародний день громадян 

похилого віку (відвідання, надання 

допомоги пенсіонерам, ветеранам) 

 7 жовтня – Всесвітній день дій за гідну 

працю 

 17 жовтня – Міжнародний день боротьби з 

бідністю 

 Підготовка до святкування Дня 

залізничника 

 Розробка заходів щодо виконання 

критичних зауважень, висловлені на 

зборах 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 

   

ЛИСТОПАД 

 4 листопада – День залізничника 

 Розробка заходів щодо виконання 

критичних зауважень, висловлені на 

зборах 

 Підготовка пропозицій до плану роботи 

профкому на наступний рік 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 

   

ГРУДЕНЬ 

 Обговорення результатів роботи за рік 

 Складання планів на наступний рік 

 Участь у складанні графіка відпусток на 

наступний рік 

 Участь у підготовці до новорічних і 

різдвяних свят 

 Інформування членів профспілки про 

діяльність профспілкового комітету, 

вищестоящих профспілкових органів 

   

 

*** У плані наведено орієнтовний перелік календарних та офіційних свят. На розсуд 

членів профгрупи до плану роботи можна включити інші дати, відзначення яких є цікавим 

членам Вашої профспілкової організації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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ПІДГОТОВКА ДО ЗВІТІВ І ВИБОРІВ 
 

ПАМ'ЯТКА 

профгрупоргу з питань підготовки до звітів і виборів 

 

1. Напередодні проведення профспілкових зборів обговорити з активом 

профгрупи проект звіту профгрупорга, хід виконання критичних зауважень і 

пропозицій, висловлених на минулих зборах. 

2. На збори запросити представника профкому (цехкому) і адміністрації. 

3. За п’ять днів до зборів на інформаційному стенді профгрупи необхідно 

вивісити оголошення про час, місце та запланований порядок денний 

профспілкових зборів. 

4. Під час проведення зборів обрати делегатів на конференцію вищого за 

підпорядкуванням профспілкового органу, представників до профспілкових 

органів (відповідно до встановлених норм). 

5. Оформити протокол зборів. 

6. Оформити витяг з протоколу зборів профгрупи, в якому обов’язково 

вказати:  

- дільницю (бригаду, зміну, тощо) в якій було проведено 

профспілкові збори; 

- дату проведення зборів; 

- кількість працюючих членів профспілки; 

- із них скільки були присутніми на зборах; 

- списки делегатів на конференцію вищого за підпорядкуванням 

профспілкового органу, представників до профспілкових органів (відповідно до 

встановлених норм); 

- пропозиції та зауваження щодо роботи первинної (цехової) 

профспілкової організації, висловлені учасниками зборів; 

- пропозиції та зауваження щодо роботи вищестоящих 

профспілкових організацій, висловлені учасниками зборів. 

7. Витяг з протоколу протягом тижня передати до профкому (цехкому). 

8. По закінченні зборів домагатися, щоб керівництвом цеху, відділу, 

дільниці були оперативно видані накази або розпорядження та усунуто 

недоліки, відповідно до зауважень та пропозицій членів профспілки. 

 

ЗРАЗОК ПЛАНУ 

звіту профгрупорга 
 

Основні події в профспілкових органах після попередніх зборів та за 

звітний період. 

Аналіз роботи профгрупорга і профактиву. 

Що зроблено на виконання рішень вищих за підпорядкуванням 

профспілкових органів. 

Скільки у звітному періоді відбулось зборів профгрупи. 
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Чи виконано критичні зауваження і пропозиції, висловлені під час 

попередніх зборів. 

Як виконується колективний договір. 

Аналіз умов праці. 

Як вирішувалося питання преміювання працівників. 

Участь профгрупи у вирішенні соціальних питань: 

•   побутове і медичне обслуговування; 

•   оздоровлення трудящих і дітей; 

•  надання допомоги інвалідам, ветеранам, багатодітним сім'ям, дітям, 

самотнім матерям. 

Про участь профгрупорга, інших профактивістів у роботі профкому, 

діяльності первинної профспілкової організації протягом звітного періоду. 

Зауваження на адресу адміністрації, цехкому, профкому, інших 

профспілкових органів. 

Про залучення до профспілки нових членів, перевагу профспілкового 

членства. 

Пропозиції з удосконалення роботи вищестоящих профорганів. 
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ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 

І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 
(у редакції від 7 квітня 2016 року) 

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ, 

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ВИБОРНИХ ОРГАНІВ 

ПРОФСПІЛКИ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЇХ СКЛАДУ 

6.1. СТРУКТУРА І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ 

6.1.3. Строки повноважень виборних профспілкових органів: 

1) профгрупоргів, цехових, факультетських профспілкових комітетів 

(профбюро) – 2–3 роки; 

2) голів первинних профспілкових організацій до 15 членів профспілки, 

профспілкових комітетів первинних, об’єднаних, територіальних, дорожніх 

організацій, Ради профспілки, їх президій – 5 років. 

Радою профспілки затверджуються єдині терміни проведення звітної та 

звітно-виборної кампаній, які є обов’язковими для всіх ланок профспілки. 

Повноваження органів профспілки, їх голів та заступників, обраних у 

період між звітно-виборними кампаніями, зберігаються до проведення чергової 

звітно-виборної кампанії у профспілці.  

Повноваження профспілкового органу закінчуються з обранням нового 

складу профспілкового органу. Повноваження новообраного профспілкового 

органу починаються з часу його обрання. 

6.1.4. Періодичність засідань виборних  профспілкових органів: 

-  профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій, 

цехових, факультетських,  тощо – не рідше ніж один раз на місяць; 

- президій комітетів усіх рівнів, президії Ради профспілки – не рідше ніж 

один раз на два місяці. 

6.1.5. Вищі та центральні органи профспілки, її організацій: 

3)  вищі органи первинних  профспілкових організацій – загальні збори, 

конференції; 

4)  центральні виборні органи профспілки:  Рада профспілки, президія 

Ради профспілки. 

6.2. ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

6.2.1. Первинна профспілкова організація створюється на 

організаційних зборах за наявності трьох і більше членів профспілки, або осіб, 

які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації, 
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відокремленому структурному підрозділі або навчаються в одному 

навчальному закладі. 

Рішення про створення профспілкової організації, її назву, входження в 

профспілку приймається установчими зборами (конференцією) членів 

профспілки і повідомляється вищому за підпорядкуванням профспілковому 

органу для обліку, який мають здійснити протягом місяця. 

Первинна профспілкова організація може створюватись за ініціативою 

вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 

У складі цехових і факультетських профспілкових організацій  можуть 

створюватись профспілкові групи. 

Для ведення поточної профспілкової роботи на загальних зборах, 

конференції обираються: 

1) у профгрупі – профспілковий груповий організатор (профгрупорг), 

його заступник (заступники), інший профактив; 

2) у цеховій організації підрозділу підприємства, структурного 

підрозділу – цеховий профспілковий комітет, а в профспілковій організації 

підрозділу установи, організації, закладу – профспілкове бюро; 

3)  у первинній організації, яка об’єднує менше ніж 15 членів 

профспілки, – голова профспілкової організації, його заступник (заступники); 

4)  у первинній організації, що об’єднує 15 і більше членів профспілки – 

профспілковий комітет. 

Профгрупорг проводить індивідуальну роботу з членами профспілки, 

залучає їх до активної участі в діяльності профспілки, організовує збори 

профгрупи. 

Цеховий, факультетський комітет (профбюро) організовує профспілкову 

роботу у відповідних структурних підрозділах, забезпечує виконання рішень 

загальних зборів, конференцій, профспілкового комітету підприємства, 

установи, організації, координує діяльність профгрупоргів. 

На одному підприємстві, в установі або організації, їх відокремленому 

структурному підрозділі створюється лише одна профспілкова організація. 

Припинення діяльності первинної організації здійснюється за рішенням 

загальних зборів, конференції. 

У випадку ліквідації підприємства, установи, організації, 

відокремленого структурного підрозділу, на якому створено первинну 

профспілкову організацію, якщо з якихось об’єктивних причин неможливо 

зібрати загальні збори або конференцію, рішення про припинення діяльності 

первинної профспілкової організації приймає вищий за підпорядкуванням 

профспілковий орган. 

Зміна відомчого підпорядкування, форм власності або видів 

господарювання на підприємстві, установі, організації не є підставою для 

припинення діяльності первинної профспілкової організації і зміни її 

профспілкової належності. 
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6.2.2. Загальні збори, конференція первинної профспілкової 

організації: 

1) заслуховують і обговорюють звіти профспілкового комітету і 

ревізійної комісії; 

2) визначають напрямки діяльності первинної профспілкової організації 

і її виборних органів з урахуванням статутної мети і завдань профспілки; 

3) обирають голову профспілкової організації, його заступників, членів 

профспілкового комітету, його президії, голову, заступника голови та членів 

ревізійної комісії; 

4) визначаються з посадою голови профспілкової організації, 

звільненого від основної роботи на виробництві (за наявності відповідних 

фінансових можливостей); 

5) обирають мандатну комісію у випадках проведення конференції, 

формування складу профспілкових органів шляхом прямого делегування; 

6) обирають делегатів на конференції вищих за підпорядкуванням 

профспілкових організацій з числа членів своєї профспілкової організації; 

7) висувають кандидатури або обирають прямим делегуванням своїх 

представників до складу вищого за підпорядкуванням профспілкового органу; 

8) заслуховують інформацію про виконання кошторису за коштами 

профспілкового бюджету. 

 

6.7. ПРАВА, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА  ВИМОГИ  ДО  ГОЛІВ 

ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ЇХ ЗАСТУПНИКІВ, ГОЛОВИ 

ПРОФСПІЛКИ І ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ, ПРОФСПІЛКОВИХ 

ПРЕДСТАВНИКІВ 

6.7.1. Вимоги до голів профспілкових організацій та їх заступників, 

голови профспілки та його заступників, профспілкових представників: 

1) на посаду голови первинної профспілкової організації може бути 

обрано члена профспілки, який має вищу або середню спеціальну освіту та 

досвід роботи у профспілці залізничників і транспортних будівельників 

України (виборному профспілковому органі, постійній комісії профкому, 

молодіжній раді тощо) не менше 1 року або з числа тих, хто перебуває в резерві 

кадрів не менше 1 року; 

6.7.4. Повноваження голів профспілкових організацій всіх рівнів   

Голова профспілкової організації за дорученням зборів, конференцій, 

профспілкового комітету здійснює діяльність, що входить в їх компетенцію, за 

виключенням питань, віднесених до компетенції зборів, конференцій, 

передбачених даним Статутом і законодавством України. 

Повноваження голів профспілкових організацій та їх заступників, 

Голови профспілки та його заступників починаються з часу оголошення 

рішення про їх обрання. 
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По завершенню повноважень передача справ відбувається на умовах 

цивільно-правового договору. 

6.8. РЕВІЗІЙНІ КОМІСІЇ 

6.8.1. Ревізійні комісії профспілки, профспілкових організацій усіх 

рівнів є самостійними виборними профспілковими органами, які формуються 

одночасно з відповідними профспілковими комітетами, Радою профспілки на 

такий же термін, підзвітні у своїй роботі загальним зборам, конференціям, 

з’їзду, які їх обрали. 

6.8.2. Кількісний склад відповідної ревізійної комісії визначається 

загальними зборами, конференцією, з’їздом. 

6.8.3. Ревізійна комісія профспілки формується за принципом прямого 

делегування, підзвітна з’їзду та конференції профспілки, працює відповідно до 

законодавства України, Статуту профспілки, положення про Ревізійну комісію 

профспілки. 

6.8.4. Голови ревізійних комісій, їх заступники первинних, об’єднаних, 

територіальних і дорожніх профспілкових організацій обираються на зборах, 

конференціях. Голова Ревізійної комісії профспілки, його заступник 

обираються на з’їзді зі складу членів комісії. Голови ревізійних комісій і їх 

заступники усіх рівнів за посадою є делегатами відповідних конференцій, 

з’їзду. 

6.8.5. Члени виборних профспілкових органів, працівники їх виконавчих 

апаратів не можуть обиратись до складу відповідних ревізійних комісій. 

6.8.6. Члени ревізійних комісій беруть участь в засіданнях відповідних 

виборних профспілкових органів з правом дорадчого голосу. 

 

6.9. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ ПРОФСПІЛКИ 

І ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

6.9.2.  Роботодавці не можуть бути членами виборних органів 

профспілки будь-якого рівня, а також членами вищих органів профспілки та 

профспілкових організацій. 

6.9.3. При виборах обраними вважаються кандидати, які одержали 

більше голосів, ніж інші кандидати, і більше ніж половину голосів членів 

профспілки, присутніх на зборах, делегатів конференції, з’їзду, членів 

комітетів, Ради профспілки, за наявності кворуму. 

6.9.8. До складу виборних профспілкових органів та їх президій за 

посадою входять голови відповідних профспілкових організацій та їх 

заступники,  голови молодіжних рад відповідних профспілкових організацій, 

які одночасно є делегатами відповідних конференцій, з’їзду.  
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7. УМОВИ, ТЕРМІНИ, ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ З’ЇЗДІВ, 

КОНФЕРЕНЦІЙ ЧИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ ТА 

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ 

7.6. Загальні збори, конференція первинної профспілкової 

організації скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням 

профспілкового комітету первинної організації.  

Про дату, місце проведення і порядок денний загальних зборів, 

конференції профспілковий комітет первинної організації сповіщає членів 

профспілки не пізніше ніж за десять днів до їх проведення. 

7.7. Якщо відповідний комітет дорожньої, територіальної, об’єднаної або 

первинної профспілкової організації зволікає з проведенням зборів, 

конференцій в установлені Статутом терміни, то їх проведення покладається на 

вищий за підпорядкуванням виборний профспілковий орган. 

7.10. Конференції і з’їзди профспілки вважаються правомірними при 

участі в них не менше ніж дві третини обраних делегатів. 

7.11. Профспілкові збори вважаються правомірними, якщо в них бере 

участь більше ніж половина працюючих членів профспілкової організації. 

Засідання виборних органів вважаються правомірними, якщо в них бере 

участь більше ніж половина членів виборного органу. 

7.12. Форму голосування (таємне чи відкрите) при  проведенні виборів 

визначають учасники загальних зборів, конференції, з’їзду.  

7.14. Рішення профспілкових зборів, конференції, з’їзду, засідань 

виборних профспілкових органів та їх президій вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувало, більше ніж половина відповідно членів профспілки, 

делегатів, членів виборного органу, за наявності кворуму. Рішення про 

припинення діяльності приймається не менш ніж  ¾ голосів присутніх, за 

наявності кворуму. 

7.15. Рішення вищих за підпорядкуванням органів профспілки 

обов’язкові для виконання всіма профспілковими організаціями, їх виборними 

органами і членами профспілки, якщо ці рішення прийняті відповідно до 

законодавства України і Статуту профспілки. 

7.16. Вищий за підпорядкуванням профорган має право скасовувати 

рішення нижчого, якщо їх прийнято із порушенням законодавства України або 

Статуту профспілки. 

7.17. Меншість має право на захист і роз’яснення своєї позиції, 

фіксування її в протоколі загальних зборів, конференції, з’їзду. 

7.18. Делегати з’їзду, профспілкових конференцій за рішенням 

профспілкових організацій, які їх обрали, можуть зберігати свої повноваження 

на період повноважень відповідних виборних профспілкових органів. 
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8. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ЗВІТНОСТІ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ 

ПРОФСПІЛКИ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ПРОФСПІЛКИ. КОНТРОЛЬ ЗА 

ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПРОФСПІЛКИ 

8.1. Профгрупорги, цехові профспілкові комітети (профбюро), голови 

первинних профспілкових організацій із чисельністю до 15 членів профспілки, 

профспілкові комітети первинних організацій щорічно, а всі інші – об’єднані, 

територіальні, дорожні комітети, Рада профспілки – не рідше одного разу в 2-3 

роки звітують про свою роботу на профспілкових зборах членів профспілки, 

конференціях. 

8.2. Порядок звітів членів виборних органів перед членами профспілки 

визначаються профспілковими організаціями, що їх обрали або делегували до 

вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 

8.3. Ревізійні комісії щорічно проводять ревізії і перевірки відповідних 

профспілкових комітетів, Ради профспілки щодо правильності витрат 

фінансових коштів, використання майна профспілки, ведення діловодства і 

розгляду звернень працівників, реалізацію критичних зауважень і пропозицій 

членів профспілки, а також перед звітними та звітно-виборними загальними 

зборами, конференціями, з’їздом профспілки.  

8.4. Ревізійна комісія робить також свої висновки при затвердженні 

показників профспілкового бюджету, проводить ревізії виконання 

профспілкового бюджету, при необхідності проводить позапланові ревізії і 

перевірки. 

Ревізійна комісія повідомляє про результати ревізії і перевірок на 

засіданнях відповідного профспілкового комітету, його президії, інформує 

членів профспілки. 

8.5. Виборні органи профспілки, профспілкових організацій зобов’язані 

своєчасно розглядати результати ревізій і вживати відповідних заходів. 

8.6. У випадку невиконання відповідним профспілковим органам вимог 

за результатами перевірки діяльності профспілкової організації ревізійна 

комісія має право звертатись до вищого за підпорядкуванням профспілкового 

органу, який приймає відповідне рішення. 

8.7. В рік, який передує звітно – виборній кампанії, звіти в первинних, 

цехових профспілкових організаціях, профгрупах не проводяться. 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПРОФСПІЛКИ 

11.2. Роз’яснення положень Статуту є виключною компетенцією Ради 

профспілки. 
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Первинна профспілкова організація ________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

«___» ___________________ року № ________ 

зборів профгрупи ________________________ 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: .................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. ……………………………………………………………………….………. 

2. …………………………………………………………………….…………. 

3. …………………………………………………………………….…………. 

 

1. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……... 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ………………………………………………………………………….…. 

1.2. …………………………………………………………………………….. 

1.3. ………………………………………………………………………….…. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 
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2. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………..………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. ……………………………………………………………………………. 

2.2. ……………………………………………………………………………. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

3. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. ……………………………………………………………………………. 

3.2. ……………………………………………………………………………. 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

Головуючий (підпис) __________________ 
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Первинна профспілкова організація ________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

«___» ___________________ року № _______ 

зборів профгрупи ________________________ 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. ……………………………………………………………………….………. 

2. …………………………………………………………………….…………. 

3. …………………………………………………………………….…………. 

 

1. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ……………………………………………………………………………. 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 
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2. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………..………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. ……………………………………………………………………………. 

2.2. ……………………………………………………………………………. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

3. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. ……………………………………………………………………………. 

3.2. ……………………………………………………………………………. 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

Головуючий (підпис) __________________ 
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Первинна профспілкова організація ________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

«___» ___________________ року № _______ 

зборів профгрупи ________________________ 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. ……………………………………………………………………….………. 

2. …………………………………………………………………….…………. 

3. …………………………………………………………………….…………. 

 

1. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ……………………………………………………………………………. 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 
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2. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………..………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. ……………………………………………………………………………. 

2.2. ……………………………………………………………………………. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

3. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. ……………………………………………………………………………. 

3.2. ……………………………………………………………………………. 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

Головуючий (підпис) __________________ 
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Первинна профспілкова організація ________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

«___» ___________________ року № _______ 

зборів профгрупи ________________________ 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. ……………………………………………………………………….………. 

2. …………………………………………………………………….…………. 

3. …………………………………………………………………….…………. 

 

1. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ……………………………………………………………………………. 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 
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2. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………..………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. ……………………………………………………………………………. 

2.2. ……………………………………………………………………………. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

3. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. ……………………………………………………………………………. 

3.2. ……………………………………………………………………………. 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

Головуючий (підпис) __________________ 
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Первинна профспілкова організація ________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

«___» ___________________ року № _______ 

зборів профгрупи ________________________ 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. ……………………………………………………………………….………. 

2. …………………………………………………………………….…………. 

3. …………………………………………………………………….…………. 

 

1. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ……………………………………………………………………………. 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 
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2. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………..………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. ……………………………………………………………………………. 

2.2. ……………………………………………………………………………. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

3. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. ……………………………………………………………………………. 

3.2. ……………………………………………………………………………. 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

Головуючий (підпис) __________________ 
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Первинна профспілкова організація ________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

«___» ___________________ року № _______ 

зборів профгрупи ________________________ 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. ……………………………………………………………………….………. 

2. …………………………………………………………………….…………. 

3. …………………………………………………………………….…………. 

 

1. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ……………………………………………………………………………. 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 
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2. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………..………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. ……………………………………………………………………………. 

2.2. ……………………………………………………………………………. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

3. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. ……………………………………………………………………………. 

3.2. ……………………………………………………………………………. 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

Головуючий (підпис) __________________ 
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Первинна профспілкова організація ________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

«___» ___________________ року № _______ 

зборів профгрупи ________________________ 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. ……………………………………………………………………….………. 

2. …………………………………………………………………….…………. 

3. …………………………………………………………………….…………. 

 

1. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ……………………………………………………………………………. 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 
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2. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………..………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. ……………………………………………………………………………. 

2.2. ……………………………………………………………………………. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

3. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. ……………………………………………………………………………. 

3.2. ……………………………………………………………………………. 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

Головуючий (підпис) __________________ 
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Первинна профспілкова організація ________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

«___» ___________________ року № _______ 

зборів профгрупи ________________________ 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. ……………………………………………………………………….………. 

2. …………………………………………………………………….…………. 

3. …………………………………………………………………….…………. 

 

1. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ……………………………………………………………………………. 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 



41 

2. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………..………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. ……………………………………………………………………………. 

2.2. ……………………………………………………………………………. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

3. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. ……………………………………………………………………………. 

3.2. ……………………………………………………………………………. 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

Головуючий (підпис) __________________ 
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Первинна профспілкова організація ________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

«___» ___________________ року № _______ 

зборів профгрупи ________________________ 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. ……………………………………………………………………….………. 

2. …………………………………………………………………….…………. 

3. …………………………………………………………………….…………. 

 

1. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ……………………………………………………………………………. 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 
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2. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………..………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. ……………………………………………………………………………. 

2.2. ……………………………………………………………………………. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

3. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. ……………………………………………………………………………. 

3.2. ……………………………………………………………………………. 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

Головуючий (підпис) __________________ 
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Первинна профспілкова організація ________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

«___» ___________________ року № _______ 

зборів профгрупи ________________________ 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. ……………………………………………………………………….………. 

2. …………………………………………………………………….…………. 

3. …………………………………………………………………….…………. 

 

1. СЛУХАЛИ: ………………………………………………………..……..… 

…………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. ……………………………………………………………………………. 

1.2. ……………………………………………………………………………. 

1.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 
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2. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………..………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. ……………………………………………………………………………. 

2.2. ……………………………………………………………………………. 

2.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

3. СЛУХАЛИ: ……………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………….…….. 

ВИСТУПИЛИ: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...……… 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. ……………………………………………………………………………. 

3.2. ……………………………………………………………………………. 

3.3. ……………………………………………………………………………. 

Голосували: “за” – 

“проти” – 

“утрималися” – 

 

Головуючий (підпис) __________________ 

 

 

 



46 

Зразок 

 

 

Первинна профспілкова організація локомотивного депо Основа 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

«10» червня 2016 року № 48 

зборів профгрупи бригади №2 

 

На обліку _______________ членів профспілки, із них присутні _____________ 
 

Головуючий __________________________________ 

 

Присутні члени профкому (цехкому) :  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

(прізвища, ініціали) 

Запрошені: .................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

(прізвища, ініціали, посади) 

 

СЛУХАЛИ:  (наводиться текст необхідного пункту) 

 

 

ВИСТУПИЛИ: (вказуються прізвища та ініціали виступаючих, 

короткий зміст виступів) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. (наводиться текст) 

2. (наводиться текст) 

 

Головуючий (підпис) __________________ 
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ВИКОНАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ЗАУВАЖЕНЬ, ВИСЛОВЛЕНИХ НА ЗБОРАХ ПРОФГРУПИ 
 

№ 
Автор зауваження 

чи пропозиції 
Зміст зауваження чи пропозиції 

Номер 

протоколу, 

дата 

проведення 

Заходи щодо виконання 
Термін 

виконання 
Результат 
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49 

НОТАТКИ 
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