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Додаток № 20 

ЗРАЗОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗВІТНО-
ВИБОРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
ПРОФСПІЛКА ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 

І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 
 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
 

 25 травня 2011 року відбулася ХХ звітно-виборна конференція 
профспілкової організації локомотивного депо. 
  

Головою профспілкової організації обрано Герейла В.І. – машиніста-
інструктора, заступником голови профспілкової організації – 
Василенкову О.П. – інженера з охорони праці. 

 

Крім того до складу профспілкового комітету увійшли: 
 1. Герасименко Іван Вікторович – машиніст; 
 2. Артеменко Ольга Петрівна – нарядник; 
 3. Мозговий Іван Іванович – слюсар ремонтного цеху і т. п. 

 

Головою ревізійної комісії профспілкової організації обрано  
Люшкіну М.А. – бухгалтера, заступником голови ревізійної комісії 
Степанова П.С. – електрозварника ремонтного цеху. 

 

Делегатами на територіальну профспілкову конференцію обрано: 
Герейла В.І. – машиніста-інструктора, голову первинної профспілкової 

організації. 
Василенкову О.П. – інженера з охорони праці, заступника голови 

первинної профспілкової організації. 
 

Делеговано до складу територіального комітету профспілки: 
Герейла В.І. – машиніста-інструктора, голову первинної профспілкової 

організації. 
Профспілковий комітет 
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Шановні колеги! 
 

Матеріали цього випуску розраховані на використання профспілковими 
комітетами всіх рівнів, профспілковими працівниками і профактивістами 
галузевої профспілки під час організації і проведення звітно-виборної та звітної 
кампаній. 

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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Додаток № 19 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ 
 КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Профспілка залізничників і транспортних будівельників України 

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

(найменування профспілкової організації) 

П Р О Т О К О Л 
……..……. р.                                   м. Київ                                                  № … 

конференції профспілкової організації 
…………………………………………………………………………………… 

(назва підприємства, установи) 
Перебуває на обліку ……………… членів профспілки. 
 
Обрано делегатами конференції ………… осіб. 
 
Присутні на конференції ……осіб (реєстраційний список на … аркушах 
додається). 

 
Головував (головували)…………………………………………….. 

                                                        (прізвище, ініціали) 
Обрано членів президії:             ………………....………………………… 

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

   (прізвище, ініціали) 
 
Запрошені: (зазначаються прізвища, ініціали, посади аби робиться запис: 
"Список запрошених на …… аркушах додається"). 
 

(Далі протокол оформляється за зразком протоколу  
зборів профспілкової організації з результатами голосування за доповіддю 

(або доповіддями – при формуванні виборного органу шляхом прямого 
делегування) мандатної комісії). 
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9. СЛУХАЛИ: Вибори делегатів на конференцію територіальної  
(дорожньої) профспілкової організації. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Відповідно до встановленої теркомом (дорпрофсожем) квоти (1 делегат 

від ........... членів профспілки) обрати делегатами на конференцію 
територіальної (дорожньої) профспілкової організації: 

1. Зайця П.П. –  (посада, місце роботи).            
2. Карлютину О.С. –  
Голосували: “за” – 

  “проти” – 
  “утрималися” – 

 
10. СЛУХАЛИ: Делегування до складу територіального 

(дорожнього) комітету профспілки. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Відповідно до встановленої теркомом (дорпрофсожем) квоти до складу 

теркому  (дорпрофсожу) делегувати Петренко І.Д. – ........................................ 
Голосували: “за” –                                                 (посада, місце роботи).            

“проти” – 
“утрималися” – 

 
Голова зборів                                       (підпис)                               Юхимчик О.Д. 
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СТАТУТ  
ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І 

ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ 
в редакції від 14 грудня 2006 року із змінами та доповненнями у відповідності 

до постанови Ради профспілки від 10.12.2010 р., прот.№Р-8 

(витяги з питань звітів та виборів) 

 
4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ, УМОВИ, 

ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНІВ 
ПРОФСПІЛКИ 

4.1. Всі члени профспілки мають рівні права: 
2) вибирати і бути обраними в профспілкові органи, делегатом на 

профспілкові конференції і з’їзди, висувати кандидатури, в тому числі і свою, 
для обрання в профспілкові органи та їх керівництво; 

3) вільно обговорювати на загальних зборах, конференціях, з’їздах, 
засіданнях профспілкових комітетів, у профспілковій пресі діяльність 
профспілки, критикувати будь-який профспілковий орган і будь-якого члена 
профспілки, відверто висловлювати і відстоювати свою думку, брати участь у 
підготовці рішень; 

 
6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ, 

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ВИБОРНИХ ОРГАНІВ 
ПРОФСПІЛКИ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЇХ СКЛАДУ 

 
6.1. СТРУКТУРА І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ 
6.1.1. До складу профспілки входять: 
1)  первинні профспілкові організації; 
2)  об'єднані профспілкові організації; 
3) територіальні профспілкові організації; 
4) дорожні профспілкові організації. 
6.1.2. Виборні органи профспілки, профспілкових організацій: 
1) Рада профспілки, президія Ради профспілки – для профспілки в 

цілому; 
2) комітети профспілки, їх президії - в первинних профспілкових 

організаціях і їх структурних  підрозділах (цехових, дільничних тощо); 
3) об’єднані, територіальні, дорожні комітети профспілки, їх президії – 

відповідно в об’єднаних, територіальних, дорожніх профспілкових 
організаціях. 
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6. СЛУХАЛИ:  Вибори голови ревізійної комісії профспілкової 
організації. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Затвердити протокол №2 лічильної комісії щодо виборів голови 

ревізійної комісії.  
В результаті таємного (відкритого) голосування головою ревізійної 

комісії обрано: 
…………………………. – (посада, місце роботи).            
Голосували: “за” – 

“проти” – 
“утрималися” – 
 

7. СЛУХАЛИ:  Вибори заступника голови ревізійної комісії 
профспілкової організації. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Затвердити протокол №2 лічильної комісії щодо виборів заступника 

голови ревізійної комісії.  
В результаті таємного (відкритого) голосування заступником голови 

ревізійної комісії обрано: 
………………………………. – (посада, місце роботи).            
Голосували: “за” – 

“проти” – 
“утрималися” – 
 

8. СЛУХАЛИ:  Вибори ревізійної комісії профспілкової організації. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Обрати ревізійну комісію профспілкової організації у складі: 
1. Завгородня А.І. – (посада, місце роботи).            
2. Ігнатушко Ю.Ю. 
3. ............. тощо. 
Голосували: “за” – 

“проти” – 
“утрималися” – 
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4. СЛУХАЛИ:  Вибори заступника голови профспілкової 
організації. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Затвердити протокол №2 лічильної комісії по виборах заступника 

голови первинної профспілкової організації. 
В результаті таємного (відкритого) голосування заступником голови 

первинної профспілкової організації обрано........................ 
Голосували: “за” – 

“проти” – 
“утрималися” – 
 

5. СЛУХАЛИ:  Вибори профспілкового комітету. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

(У випадку, якщо застосовувався варіант 1.  
Вибори безпосередньо на зборах) 

Затвердити протокол №2 лічильної комісії щодо виборів профкому.  
В результаті таємного (відкритого) голосування до складу профкому 

обрані: 
1. Прокопенко В.І. – (посада, місце роботи).            
2. Петренко Л.П.               
3.  Заболотний І.І., тощо. 
Голосували: “за” – 

“проти” – 
“утрималися” – 

(У випадку, якщо застосовувався варіант 2.  
Формування профкому шляхом делегування) 

Заслухавши доповідь голови Мандатної комісії щодо правомірності 
делегування до складу профкому,  

ПОСТАНОВИЛИ:  
Підтвердити повноваження кандидатур, делегованих до складу 

профкому і його склад: 
1. Сліпенко В.І. – (посада, місце роботи).            
2. Петренко Л.П.               
3. Заболотний І.І. тощо. 
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Профспілкові комітети підзвітні загальним зборам, конференціям 
профспілкових організацій, що їх обрали, здійснюють повноваження зборів, 
конференцій в період між їх проведенням.  

Профспілкові комітети всіх рівнів підзвітні також вищим за 
підпорядкуванням виборним органам профспілкових організацій  і  виборним 
органам профспілки. 

Рада профспілки підзвітна з’їзду профспілки, здійснює його 
повноваження в період між з’їздами. 

Президії профспілкових комітетів усіх рівнів підзвітні відповідним 
профспілковим комітетам, здійснюють їх повноваження в період між 
засіданнями профспілкових комітетів. 

Президія Ради профспілки підзвітна Раді профспілки, здійснює 
повноваження Ради профспілки в період між її засіданнями. 

З метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів 
молодих членів профспілки (до 28 років), у складі первинних профспілкових 
організацій підприємств, їх структурних підрозділів, установ (при наявності не 
менше 15 молодих членів профспілки), а також в об’єднаних, територіальних, 
дорожніх профспілкових організаціях, профспілці в цілому – організуються 
молодіжні ради, які діють відповідно до Положення, затвердженого Радою 
профспілки. 

6.1.3. Строки повноважень виборних профспілкових органів: 
1) профгрупоргів, цехових, дільничних профспілкових комітетів 

(профбюро), профорганізаторів – 2–3 роки; 
2) профспілкових комітетів первинних, об’єднаних, територіальних, 

дорожніх організацій, Ради профспілки, їх президій – 5 років. 
Радою профспілки затверджуються єдині терміни проведення звітно-

виборчої кампанії, які є обов’язковими для всіх ланок профспілки. 
Повноваження органів профспілки, обраних у період між звітно-

виборчими кампаніями, зберігаються до проведення наступної звітно-виборчої 
кампанії у профспілці.  

Повноваження профспілкового органу закінчуються у день проведення 
звітно-виборчих зборів (конференції). У цей же день починаються 
повноваження новообраного профспілкового органу. 

6.1.4. Періодичність засідань виборних  профспілкових органів: 
- профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій, їх 

структурних підрозділів (цехових, дільничних) – не рідше ніж один раз на 
місяць; 

- об’єднаних, територіальних, дорожніх комітетів, Ради профспілки – не 
рідше ніж один раз на шість місяців; 

- президій комітетів усіх рівнів, президії Ради профспілки – не рідше ніж 
один раз на два місяці. 
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Засідання профспілкових комітетів, Ради профспілки скликаються за 
рішеннями відповідних комітетів, Ради профспілки або їх президій, які 
визначають також порядок денний засідання. 

6.1.5. Вищі та центральні органи профспілки, її організацій: 
1)  вищі органи профспілки – з’їзд, конференція;    
2) вищий орган дорожніх, територіальних, об’єднаних профспілкових 

організацій – конференція; 
3)  вищі органи первинних  профспілкових організацій – загальні збори, 

конференції; 
4)  центральні виборні органи профспілки:  Рада профспілки, президія 

Ради профспілки. 
6.1.6. В окремих випадках, за рішенням вищого за підпорядкуванням 

профспілкового органу, для реалізації статутних завдань може призначатися 
профспілковий представник, якому надаються відповідні повноваження та який 
діє в межах прав, наданих Законом України “Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності” та Статутом профспілки. 

Рада профспілки, дорожні та територіальні комітети профспілки можуть 
створювати територіальні центри, ради голів первинних профспілкових 
організацій і надавати їм відповідні повноваження, права та обов’язки. 

 
6.2. ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

6.2.1. У структурних підрозділах підприємства, установи або організації, 
навчального закладу рішенням профспілкового комітету первинної 
профспілкової організації можуть створюватись відповідно цехові, дільничні, 
змінні та інші профспілкові організації, а всередині їх – 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 структурних підрозділів підприємства – цеховий 
профспілковий комітет, а в структурних підрозділах установ, організацій, 
закладів – профспілкове бюро; 

3)  у первинній організації, яка об’єднує менше ніж 15 членів 
профспілки, – голова профспілкової організації (профорганізатор), його 
заступник (заступники); 

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

На одному підприємстві, в установі або організації, їх відокремленому 
структурному підрозділі створюється лише одна профспілкова організація. 
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ВИСТУПИЛИ:  
Марченко К.Ф., інженер цеху, член профкому – Комісія профкому 

проводила роботу... (короткий зміст виступу). 
Пропоную внести до проекту постанови доповнення... 
Кирильчик О.М., електрозварник ремонтної дільниці – Слід відзначити, 

що на нашій дільниці...(короткий зміст виступу). 
(Запитання доповідачеві і відповіді на них заносяться до протоколу у 

порядку надходження за такою формою: 
Павлов І.С.— Коли буде завершено ремонт цеху?  
Василенко М.І. — У кінці третього кварталу цього року.) 
Комісія з редагування проекту постанови зборів вносить  пропозицію 

прийняти постанову. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Визнати роботу профкому за звітний період …………………………  
(повний текст постанови на ..... аркушах – додається) 
Голосували: “за” – 

“проти” – 
“утрималися” – 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Звіт ревізійної комісії затвердити. 
Голосували: “за” – 

“проти” – 
“утрималися” – 
 

3. СЛУХАЛИ:  Вибори голови профспілкової організації. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Затвердити протокол №2 лічильної комісії по виборах голови 

первинної профспілкової організації. 
В результаті таємного (відкритого) голосування головою первинної 

профспілкової організації обрано........................ 
Голосували: “за” – 

“проти” – 
“утрималися” – 
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6. Вибори голови ревізійної комісії профспілкової організації. 
7. Вибори заступника голови ревізійної комісії профспілкової 

організації. 
8. Вибори ревізійної комісії профспілкової організації. 
9. Вибори делегатів на  конференцію територіальної (дорожньої) 

профспілкової організації. 
10. Делегування до складу територіального (дорожнього) комітету 

профспілки. 
 

 

Обрано робочі органи.:  
Членів редакційної комісії:       ………………....………………………… 

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

   (прізвище, ініціали) 
Членів лічильної комісії:           ………………....………………………… 

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

   (прізвище, ініціали) 
Членів мандатної комісії:          ………………....………………………… 

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

   (прізвище, ініціали) 
Секретаріат:                  ………………....………………………… 

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

   (прізвище, ініціали) 
 

 

1. СЛУХАЛИ: Звіт профкому за період з …… р. по …… р.  
Сидоренко М.П. – голова профспілкової організації (повний виклад 

звіту або запис: «Звіт на … аркушах додається»).  
 

2. СЛУХАЛИ: Звіт ревізійної комісії профспілкової організації. 
Фотенко В.П. – (повний звіт або запис: «Звіт на … аркушах 

додається»). 
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Профспілкові комітети первинних організацій можуть обирати із числа 
членів профкому президію у складі голови профспілкової організації, його 
заступника (заступників), членів президії. 

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, ревізійну комісію; 

4) визначаються з посадою голови профспілкової організації, 
звільненого від основної роботи на виробництві (за наявності відповідних 
фінансових можливостей); 

5)  можуть обирати мандатну комісію; 
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) затверджують звіт про виконання кошторису за коштами 

профспілкового бюджету. 
 

6.3. ОБ’ЄДНАНІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
6.3.2. Конференція об’єднаної профспілкової організації: 
1) заслуховує і обговорює звіти об’єднаного профспілкового комітету і 

ревізійної комісії; 
2) визначає напрямки діяльності об’єднаної профспілкової організації і її 

виборних органів з урахуванням статутної мети і завдань профспілки; 
3) обирає голову об’єднаної профспілкової організації, його заступників, 

склад комітету, президії, ревізійної комісії або затверджує повноваження членів 
цих органів, обраних шляхом прямого делегування від первинних 
профспілкових організацій; 

4) обирає мандатну комісію; 
5) обирає делегатів на конференції вищих за підпорядкуванням 

профспілкових організацій, з’їзд профспілки; 
6) висуває кандидатури або обирає прямим делегуванням своїх 

представників до складу вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 
 

6.4. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
6.4.2. Конференція територіальної профспілкової організації: 
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1) заслуховує і обговорює звіти територіального комітету профспілки і 
ревізійної комісії; 

2) визначає головні напрямки діяльності територіальної профорганізації 
і її виборних органів з урахуванням статутної мети і завдань профспілки; 

3) обирає голову територіальної профспілкової організації, його 
заступників, склад територіального комітету профспілки, його президії, 
ревізійної комісії або підтверджує повноваження членів цих виборних органів, 
обраних шляхом прямого делегування від первинних, об’єднаних 
профспілкових організацій; 

4)  обирає мандатну комісію;  
5)  обирає делегатів на профспілкові конференції залізниць; 
6) висуває кандидатів або делегує своїх представників до складу 

дорожнього комітету профспілки і його президії, ревізійної комісії. 
 

6.5. ДОРОЖНІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
6.5.2. Дорожня профспілкова конференція: 
1) заслуховує і обговорює звіти дорожнього комітету профспілки і 

ревізійної комісії; 
2) визначає головні напрямки діяльності дорожньої профспілкової 

організації з урахуванням статутної мети і завдань профспілки; 
3) обирає голову дорожньої профспілкової організації, його заступників, 

склад дорожнього комітету профспілки, його президії, склад ревізійної комісії 
або підтверджує повноваження їх членів, обраних шляхом прямого  
делегування від підпорядкованих профспілкових організацій; 

4) обирає мандатну комісію;  
5) обирає делегатів на з’їзд профспілки, делегує своїх представників до 

складу Ради профспілки, президії Ради профспілки, Ревізійної комісії 
профспілки, до складу регіональних рад галузевих профспілок. 

 
6.6. ЦЕНТРАЛЬНІ  ВИБОРНІ ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ 

6.6.1. З’їзд профспілки: 
1) заслуховує і обговорює звіти про діяльність Ради профспілки і 

Ревізійної комісії профспілки; 
2) визначає основні напрямки діяльності профспілки щодо досягнення 

статутної мети і завдань профспілки; 
3) затверджує Статут профспілки, положення про ревізійні комісії 

профспілки і зміни до них; 
4) обирає Раду профспілки, президію Ради профспілки, Ревізійну 

комісію профспілки або затверджує повноваження їх членів, обраних шляхом 
прямого делегування підпорядкованими профспілковими організаціями; 
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Додаток № 18 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ  

ЗБОРІВ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 
 

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України 
................................................................................................... 

(найменування профспілкової організації) 

 
П Р О Т О К О Л  З Б О Р І В  

…..……… р.                           Протокол № .....                                     м. Коломия    
 

На обліку у профспілковій організації перебуває:  
…… працюючих членів профспілки та  
......... пенсіонерів. 

Присутні на зборах:  
…… працюючих членів профспілки та  
......... пенсіонерів. 

 (реєстраційний список на …... аркушах  додається).  
Головував (головували)…………………………………………….. 

                                                        (прізвище, ініціали) 
Обрано членів президії зборів: ………………....………………………… 

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

   (прізвище, ініціали) 
Запрошені: ......................................................... 

(прізвища, ініціали, посади або: «Список на … аркушах додається»). 
Затверджено: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Звіт профкому за період з …… р. по ……. р. 
2. Звіт ревізійної комісії профспілкової організації. 
3. Вибори голови профспілкової організації. 
4. Вибори заступника голови профспілкової організації. 
5. Вибори профспілкового комітету. 
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2. …………………… за ………, проти ……… тощо. 
  (прізвище, ініціали) 

Таким чином, згідно з результатами голосування  делегатами   
……………………………………………................................................................ 

(назва конференції, з їзду тощо) 
обрано: 
1.……………………………………………. 

              (прізвище, ініціали) 
2. …………………………………………….. тощо. 

              (прізвище, ініціали) 
 

8. СЛУХАЛИ: 
Про результати відкритого голосування щодо делегування до складу 

територіальної (дорожньої) профспілкової організації 
………………………………………… 

До списку для відкритого голосування щодо виборів було висунуто 
такі кандидатури: 

1. ……………………………………………. 
                  (прізвище, ініціали) 

2. ……………………………………………. тощо. 
                   (прізвище, ініціали)  

При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати: 
1. …………………… за………, проти ……… 
   (прізвище, ініціали) 

2. …………………… за ………, проти ……… тощо. 
  (прізвище, ініціали) 

Таким чином, згідно з результатами голосування  делеговано до складу 
територіальної (дорожньої) профспілкової організації    
……………………………………………................................................................ 

1.……………………………………………. 
              (прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо. 
              (прізвище, ініціали) 

 
Голова лічильної комісії                                        М. О. Коломієць 
Секретар лічильної комісії                                  Н. Н. Ярмош 
Члени лічильної комісії                                       А. П. Андрієнко 
                                                                                В. М. Федоренко 

Примітка: Протоколи лічильної комісії додаються до протоколу профспілкових 
зборів (конференції).  
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5) обирає Голову і заступників Голови профспілки, голову і заступників 
голови Ревізійної  комісії профспілки; 

6) обирає мандатну комісію; 
7) визначає розмір відрахувань від членських внесків для забезпечення 

статутної діяльності Ради профспілки. 
6.6.2. Конференція профспілки: 
1) заслуховує і обговорює звіти про діяльність Ради профспілки і 

Ревізійної комісії профспілки; 
2) приймає рішення щодо стратегії, тактики та практичної діяльності 

профспілки. 
 

6.7. ПРАВА, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА  ВИМОГИ  ДО  
ПРОФОРГАНІЗАТОРІВ, ГОЛІВ  ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,   

ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКИ 
6.7.1. Вимоги до голів профспілкових організацій, голови 

профспілки: 
1) на посаду голови первинної профспілкової організації може бути 

обрано члена профспілки, який має вищу або середню спеціальну освіту та 
досвід роботи на громадських засадах у профспілці залізничників і 
транспортних будівельників України; 

2) на посаду голови об'єднаної профспілкової організації може бути 
обрано члена профспілки, який має вищу освіту, стаж роботи в профспілкових 
органах профспілки залізничників і транспортних будівельників України не 
менше 2 років на штатних посадах, або досвід роботи не звільненого від 
основної роботи на підприємстві голови (заступника голови) профспілкової 
організації або з числа тих, хто перебуває в резерві кадрів не менше 2 років; 

3) на посаду голови територіальної профспілкової організації може бути 
обрано члена профспілки, який має вищу освіту, стаж роботи в профспілкових 
органах профспілки залізничників і транспортних будівельників України не 
менше 3 років на штатних посадах або досвід роботи не звільненого від 
основної роботи на підприємстві голови (заступника голови) профспілкової 
організації або з числа тих, хто перебуває в резерві кадрів не менше 3 років; 

4) на посаду голови дорожньої профспілкової організації може бути 
обрано члена профспілки, який має вищу освіту, стаж роботи в профспілкових 
органах профспілки залізничників і транспортних будівельників України не 
менше 5 років на штатних посадах або з числа тих, хто перебуває в резерві 
кадрів не менше 5 років; 

5) на посаду голови профспілки може бути обраний член профспілки, 
який має вищу освіту, стаж роботи в профспілкових органах профспілки 
залізничників і транспортних будівельників України не менше 5-ти років на 
штатних посадах або з числа тих, хто перебуває в резерві кадрів не менше 5-ти 
років; 

6) на посаду заступників голів профспілкових організацій всіх рівнів 
може бути обрано членів профспілки, які мають освіту, таку ж як голова 
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відповідного рівня та досвід роботи у профспілці залізничників і транспортних 
будівельників України або з числа тих, хто перебуває в резерві кадрів не менше 
3 років. 

6.7.2. Голова первинної, об’єднаної, територіальної, дорожньої 
профспілкової організації:   

1) обирається на строк повноважень відповідного виборного 
профспілкового органу; 

У разі відсутності голови профспілкової організації його обов’язки 
виконує перший заступник (заступник) голови. 

6.7.3. Голова профспілки: 
1) обирається на строк повноважень Ради профспілки; 
Дострокові вибори Голови профспілки можуть бути проведені за 

вимогою не менше  ніж третини членів профспілки. 
Звільнення Голови профспілки за власним бажанням здійснюється 

Радою профспілки або її президією. 
У разі відсутності Голови профспілки його обов’язки виконує перший 

заступник (заступник) голови. 
6.7.4. Повноваження голів профспілкових організацій всіх рівнів   
Повноваження голів профспілкових організацій та їх заступників, 

Голови профспілки та його заступників починаються з моменту оголошення 
рішення про їх обрання і закінчуються в момент вступу на ці посади осіб, 
обраних відповідно до цього Статуту. 

 
6.8. РЕВІЗІЙНІ КОМІСІЇ 

6.8.1. Ревізійні комісії профспілки, профспілкових організацій усіх 
рівнів є самостійними профспілковими органами, які обираються 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 профспілки, працює відповідно до законодавства 
України, Статуту профспілки, положення про Ревізійну комісію профспілки. 

6.8.4. Голови ревізійних комісій, їх заступники обираються зі складу 
членів комісії, 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. 

 

 83 

6. СЛУХАЛИ: 
Про результати відкритого голосування щодо виборів членів 

ревізійної комісії профспілкової організації  ………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

(назва підприємства, установи) 
До списку для відкритого голосування щодо виборів ревізійної комісії 

було внесено такі кандидатури: 
1. ……………………………………………. 
                  (прізвище, ініціали) 
2. …………………………………………….. тощо. 
                  (прізвище, ініціали)  

 

При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати: 
1. …………………… за………, проти ………… 
   (прізвище, ініціали) 
2. …………………… за………., проти ………… тощо. 
Таким чином, згідно з результатами голосування ……………………… 
……………………………… членами ревізійної комісії профспілкової 

організації обрано: 
1. ……………………………………………. 
                  (прізвище, ініціали) 
2. …………………………………………….. тощо 
                  (прізвище, ініціали). 

 
7. СЛУХАЛИ: 
Про результати відкритого голосування щодо виборів делегатів на 

……………………………………………………………………… 
(назва конференції, з’їзду тощо) 

До списку для відкритого голосування щодо виборів делегатів на  
…………………………………………………………………………………… 

(назва конференції, з’їзду тощо) 
було висунуто такі кандидатури: 

1. ……………………………………………. 
                  (прізвище, ініціали) 

2. ……………………………………………. тощо. 
                   (прізвище, ініціали)  

При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати: 
1. …………………… за………, проти ……… 
   (прізвище, ініціали) 
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4. СЛУХАЛИ: 
Про результати відкритого голосування щодо виборів голови 

ревізійної комісії.  
До списку для відкритого голосування щодо виборів голови ревізійної 

комісії……………………………………………………… 
                                               (назва підприємства, установи)  
було внесено такі кандидатури (зазначаються в порядку їх висування): 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… тощо. 
При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати 

голосування: 
1. ……………………... за…….., проти ……… 

               (прізвище, ініціали) 
2. ……………………... за …….., проти …… тощо. 

               (прізвище, ініціали) 
Таким чином, відповідно до результатів голосування, головою 

ревізійної комісії обрано  ……………………………………………… 
                                                                               (прізвище, ініціали) 

 
5. СЛУХАЛИ: 
Про результати відкритого голосування щодо виборів заступника 

голови ревізійної комісії.  
До списку для відкритого голосування щодо виборів заступника голови 

ревізійної комісії……………………………………………………… 
                                               (назва підприємства, установи)  
було внесено такі кандидатури (зазначаються в порядку їх висування): 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… тощо. 
При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати 

голосування: 
1. ……………………... за…….., проти ……… 

               (прізвище, ініціали) 
2. ……………………... за …….., проти …… тощо. 

               (прізвище, ініціали) 
Таким чином, відповідно до результатів голосування, заступником 

голови ревізійної комісії обрано  ……………………………………………… 
                                                                               (прізвище, ініціали) 
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6.9. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ ПРОФСПІЛКИ 
І ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

6.9.1. Виборні органи профспілки, профспілкових організацій 
формуються із числа  членів профспілки безпосередньо на загальних зборах, 
конференції, з’їзді або за принципом прямого делегування, при якому 
профспілкова організація одночасно з виборами делегатів на конференцію або 
з’їзд обирає відповідно до норми представництва своїх представників до 
відповідного виборного органу з правом їх відкликання та заміни. 

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. 

6.9.4. При необхідності повторних виборів порядок їх проведення 
визначається загальними зборами, конференцією, з’їздом. 

6.9.5. Повноваження делегованих членів виборних органів та делегатів 
конференцій, з’їзду підтверджуються за поданням відповідної мандатної комісії 
конференцією, з’їздом, а в період між ними – відповідним виборним органом.         

6.9.6. Кількісний склад виборних органів профспілки, профспілкової 
організації у випадку прямого делегування визначає відповідний орган на 
своєму засіданні з подальшим затвердженням на загальних зборах, 
конференціях, з’їзді. Цей же орган визначає норму представництва для нижчих 
за підпорядкуванням профспілкових організацій. 

Під час формування виборних органів необхідно враховувати 
соціальний склад, представництво професійних груп, жінок і молоді. 

6.9.7. Члени виборного профспілкового органу, які втратили з ним 
зв’язок через зміну місця роботи або місця проживання, виводяться із його 
складу, а поповнення виборного профспілкового органу здійснюється таким же 
чином, як формувався діючий профспілковий орган. 

6.9.8. До складу виборних профспілкових органів та їх президій за 
посадою входять голови відповідних профспілкових органів та їх заступники, 
які одночасно є делегатами відповідних конференцій, з’їзду.  

6.9.9. Члени президії профспілкового органу обираються на загальних 
зборах, конференції або за дорученням загальних зборів, конференції – на 
засіданні відповідного профспілкового виборного органу.      

6.9.10. Голова профспілкової організації, його заступники, голова 
профспілки, його заступники одночасно є головами, заступниками голови 
відповідних профспілкових органів.      

6.9.11. Вищі за підпорядкуванням органи профспілки можуть 
пропонувати кандидатури на посади керівників нижчих за підпорядкуванням 
органів з числа членів профспілки відповідної організації. 
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6.9.12. Дострокові вибори голови профспілкової організації або всього 
профспілкового органу в цілому може бути проведено за вимогою не менше 
ніж третини членів профспілки,  об’єднаних у відповідній організації, або за 
мотивованою пропозицією вищого за статусом органу. 

У випадку, коли голова профспілкової організації порушує положення 
Статуту профспілки, вищий за підпорядкуванням орган профспілки повинен 
інформувати відповідну організацію (виборний профспілковий орган) про це та 
вимагати їх усунення. 

Якщо порушення не усунено у встановлені терміни, то вищий за 
підпорядкуванням орган профспілки має право поставити питання щодо 
дострокового припинення повноважень голови профспілкової  організації. 

Після прийняття такого рішення виборний профспілковий орган цієї 
організації повинен у місячний термін організувати і провести позачергові 
збори, конференцію, під час яких вирішити питання щодо повноважень голови 
профспілкової  організації. 

6.9.13. Якщо керівник виборного профспілкового органу звільняється за 
власним бажанням, тоді рішення про звільнення та наступні вибори 
приймається відповідним комітетом профспілки, його президією. 

До проведення зборів, конференції, з’їзду обов’язки голови 
профспілкової організації виконує його перший заступник (заступник). 

 
7. УМОВИ, ТЕРМІНИ, ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ З’ЇЗДІВ, 

КОНФЕРЕНЦІЙ ЧИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ ТА 
ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ 

7.1. З’їзд профспілки скликається Радою профспілки один раз на п’ять 
років. Позачерговий з’їзд скликається за рішенням Ради профспілки або за 
вимогою профспілкових організацій, що представляють не менше ніж третину 
загальної кількості членів профспілки. 

Про дату, місце проведення і порядок денний з’їзду Рада профспілки 
оголошує, як правило, не пізніше ніж за три місяці до з’їзду. 

7.2. Конференція профспілки скликається не рідше одного разу на 
п’ять років за рішенням Ради профспілки.  

Про дату, місце проведення і порядок денний конференції профспілки 
Рада профспілки або її президія оголошують за місяць до її проведення.     

7.3.  Дорожня профспілкова конференція скликається не рідше двох 
разів на п’ять років за рішенням дорожнього комітету профспілки або вищого 
за підпорядкуванням профспілкового органу.   

Позачергова конференція скликається за рішенням дорожнього комітету, 
його президії або за вимогою профспілкових організацій, що об’єднують не 
менше ніж третину членів дорожньої профспілкової організації, або за 
мотивованою вимогою вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 
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2. СЛУХАЛИ: 
Про результати відкритого голосування щодо виборів заступника 

голови профспілкової організації.  
До списку для відкритого голосування щодо виборів заступника голови 

профспілково організації……………………………………………………… 
                                               (назва підприємства, установи)  
було внесено такі кандидатури (зазначаються в порядку їх висування): 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… тощо. 
При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати 

голосування: 
1. ……………………... за…….., проти ……… 

               (прізвище, ініціали) 
2. ……………………... за …….., проти …… тощо. 

               (прізвище, ініціали) 
Таким чином, відповідно до результатів голосування, головою 

профспілкової організації обрано  ……………………………………………… 
                                                                               (прізвище, ініціали) 

 

3. СЛУХАЛИ: 
Про результати відкритого голосування щодо виборів членів 

профспілкового комітету ……………………………………………… 
                                                             (назва підприємства, установи) 

До списку для відкритого голосування щодо виборів членів 
профспілкового комітету було внесено такі кандидатури (зазначаються в 
порядку їх висування): 

1………………………………………… 
       (прізвище, ініціали) 
2. ………………………………………… тощо. 
        (прізвище, ініціали) 

При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати: 
1. …………………… за………, проти ………… 
   (прізвище, ініціали) 
2. ...........…………… за………., проти ……… тощо. 
(прізвище, ініціали) 
Таким чином, згідно з результатами голосування членами профкому 

обрано: 
1. ………………………………………………. 
                  (прізвище, ініціали) 
2. …………………………………………….. тощо. 
                  (прізвище, ініціали)  
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                                                            Додаток № 17 
ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання лічильної комісії звітно-виборних зборів (конференції)  
профспілкової організації  

…………………………………………………………………………………… 
(назва підприємства, установи) 

про результати відкритого голосування 
від ……………….. ………. р. 

Присутні: 
голова лічильної комісії ………………………………………………… 

                                                                             (прізвище, ініціали) 
секретар лічильної комісії ……………………………………………… 

                                                                             (прізвище, ініціали) 
члени лічильної комісії  ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

                                                                             (прізвище, ініціали) 

 
На обліку перебуває ………………………… членів профспілки.            
Делегатами конференції обрано …………..   осіб (для конференції). 
Присутні на зборах (конференції) …………. осіб (делегатів). 
 
1. СЛУХАЛИ: 
Про результати відкритого голосування щодо виборів голови 

профспілкової організації.  
До списку для відкритого голосування щодо виборів голови 

профспілково організації……………………………………………………… 
                                               (назва підприємства, установи)  
було внесено такі кандидатури (зазначаються в порядку їх висування): 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… тощо. 
При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати 

голосування: 
1. ……………………... за…….., проти ……… 

               (прізвище, ініціали) 
2. ……………………... за …….., проти …… тощо. 

               (прізвище, ініціали) 
Таким чином, відповідно до результатів голосування, головою 

профспілкової організації обрано  ……………………………………………… 
                                                                               (прізвище, ініціали) 
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Про дату, місце проведення і порядок денний дорожньої профспілкової 
конференції дорожній комітет або його президія оголошують, як правило, не 
пізніше ніж за два місяці до її проведення. 

7.4. Територіальна профспілкова конференція скликається не рідше 
двох разів на п’ять років за рішенням територіального комітету профспілки або 
вищого за підпорядкуванням профспілкового органу.   

Позачергова конференція територіальної профспілкової організації 
скликається за рішенням територіального комітету або за вимогою 
профспілкових організацій, що представляють не менше третини членів 
територіальної профспілкової організації, або за вмотивованою вимогою 
вищого за статусом  профспілкового органу. 

Про дату, місце проведення і порядок денний конференції 
територіальний комітет профспілки оголошує, як правило, не пізніше ніж за 
місяць до її проведення. 

7.5. Конференція об’єднаної профспілкової організації скликається не 
рідше двох разів на п’ять років за рішенням об’єднаного профспілкового 
комітету або вищого за підпорядкуванням профспілкового органу.      

Позачергова конференція скликається за рішенням об’єднаного комітету 
профспілки, або за вимогою профспілкових організацій, які представляють не 
менше третини членів об’єднаної профспілкової організації, або за рішенням 
вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 

Про дату, місце проведення і порядок денний конференції об’єднаної 
профспілкової організації об’єднаний  профспілковий комітет оголошує, як 
правило, не пізніше ніж за місяць до її проведення. 

7.6. Загальні збори, конференція первинної профспілкової 
організації скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням 
профспілкового комітету первинної організації.  

Конференція може скликатися також за вимогою не менше ніж третини 
членів профспілки первинної організації, або за рішенням вищого за 
підпорядкуванням профспілкового органу.       

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. 

7.8. Вимога членів профспілки про проведення дострокових виборів 
виборних профспілкових органів розглядається на засіданні відповідних 
комітетів, Ради профспілки, які приймають рішення про скликання зборів, 
конференцій, з’їзду зі звітом відповідного виборного органу про свою 
діяльність. 
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7.9. Норми представництва організацій у виборному профспілковому 
органі і кількість делегатів на конференцію, з’їзд визначаються профспілковим 
органом, який скликає загальні збори, конференцію, з'їзд, а порядок їх виборів – 
профспілковим комітетом або його президією відповідної профспілкової 
організації. 

7.10. Конференції і з’їзди профспілки вважаються правомірними при 
участі в них не менше ніж дві третини обраних делегатів. 

7.11. Загальні збори, засідання виборних органів вважаються 
правомірними, якщо в них бере участь більше ніж половина працюючих членів 
профспілкової організації, виборного профспілкового органу. 

7.12. Форму голосування (таємне чи відкрите) при  проведенні виборів 
визначають учасники загальних зборів, конференції, з’їзду.  

7.13. Колегіальність в роботі виборних органів профспілки, 
профспілкових організацій, свобода дискусії на стадії обговорення питань 
поєднується з одностайністю щодо виконання прийнятих рішень і з 
персональною відповідальністю за виконання доручень. 

7.14. Рішення загальних зборів, конференції, з’їзду, засідань виборних 
профспілкових органів та їх президій вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало, більше ніж половина учасників, за наявності кворуму. Рішення 
про ліквідацію приймається не менш ніж  3/4 голосів присутніх. 

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. 

 
8. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ЗВІТНОСТІ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ 

ПРОФСПІЛКИ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ПРОФСПІЛКИ. КОНТРОЛЬ ЗА 
ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПРОФСПІЛКИ 

8.1. Профгрупорги, профорганізатори, профспілкові комітети первинних 
організацій і їх структурних підрозділів щорічно, а всі інші – об’єднані, 
територіальні, дорожні комітети, Рада профспілки – не рідше одного разу в 2-3 
роки звітують про свою роботу на загальних зборах членів профспілки, 
конференціях. 
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8. СЛУХАЛИ: 
Про результати таємного голосування щодо делегування до складу 

територіальної (дорожньої) профспілкової організації 
………………………………………… 

До списку для таємного голосування щодо виборів було висунуто такі 
кандидатури: 

1. ……………………………………………. 
                  (прізвище, ініціали) 

2. ……………………………………………. тощо. 
                   (прізвище, ініціали)  

Видано бюлетенів для таємного голосування ………………..  
Після відкриття виборчої скриньки виявилося ……………. бюлетенів. 
Недійсних бюлетенів …………………………………………………… 
(немає, якщо є, то зазначається кількість)  
При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати: 
1. …………………… за………, проти ……… 
   (прізвище, ініціали) 

2. …………………… за ………, проти ……… тощо. 
  (прізвище, ініціали) 

Таким чином, згідно з результатами голосування  делеговано до складу 
територіальної (дорожньої) профспілкової організації    
……………………………………………................................................................ 

1.……………………………………………. 
              (прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо. 
              (прізвище, ініціали) 

 
Голова лічильної комісії                                        М. О. Коломієць 
Секретар лічильної комісії                                  Н. Н. Ярмош 
Члени лічильної комісії                                       А. П. Андрієнко 
                                                                                В. М. Федоренко 
 

Примітка: Протоколи лічильної комісії додаються до протоколу профспілкових 
зборів (конференції). У випадку проведення таємного голосування примірники протоколів 
лічильної комісії опечатуються в пакеті з бюлетенями для таємного голосування. 
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1. ……………………………………………. 
                  (прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо 
                  (прізвище, ініціали). 

 
7. СЛУХАЛИ: 
Про результати таємного голосування щодо виборів делегатів на 

……………………………………………………………………… 
(назва конференції, з’їзду тощо) 

До списку для таємного голосування щодо виборів делегатів на  
…………………………………………………………………………………… 

(назва конференції, з’їзду тощо) 

було висунуто такі кандидатури: 
1. ……………………………………………. 

                  (прізвище, ініціали) 

2. ……………………………………………. тощо. 
                   (прізвище, ініціали)  

Видано бюлетенів для таємного голосування ………………..  
Після відкриття виборчої скриньки виявилося ……………. бюлетенів. 
Недійсних бюлетенів …………………………………………………… 
(немає, якщо є, то зазначається кількість)  
При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати: 
1. …………………… за………, проти ……… 
   (прізвище, ініціали) 

2. …………………… за ………, проти ……… тощо. 
  (прізвище, ініціали) 

Таким чином, згідно з результатами голосування  делегатами   
……………………………………………................................................................ 

(назва конференції, з їзду тощо) 

обрано: 
1.……………………………………………. 

              (прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо. 
              (прізвище, ініціали) 
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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 звітно-виборчими 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. 
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Затверджено  
президією Ради Профспілки  

2.08.2010р,. прот. №пр-29 
Набуває чинності з 1.01.2011 року 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
із проведення звітів і виборів у Профспілці залізничників  

і транспортних будівельників України  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Інструкцію розроблено у відповідності до Статуту Профспілки. 
У Профспілці встановлюються єдині строки проведення звітної і звітно-

виборних кампаній, які є обов’язковими для всіх ланок Профспілки.  
Рішення про проведення звітної та звітно-виборної кампаній у Профспілці, 

строки та етапи їх проведення приймається Радою Профспілки.   
 
2. СТРОКИ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИБОРНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ 

ОРГАНІВ ТА ЇХ КЕРІВНИКІВ 
 У відповідності до Статуту Профспілки вибори профспілкових органів 

та їх керівників проводяться на профспілкових звітно-виборних зборах, 
конференціях, З’їзді з періодичністю: 

2.1.1 профгрупоргів, цехових (факультетських) профспілкових комітетів 
(профбюро), їх голів, голів первинних профспілкових організацій із 
чисельністю до 15 членів профспілки – 2-3 роки; 

2.1.2 голів (заступників голів) профспілкових комітетів первинних, 
об’єднаних, територіальних, дорожніх профспілкових організацій, 
Ради Профспілки, їх президій – 5 років; 

2.1.3 голів (заступників голів) молодіжних рад усіх рівнів, їх президій – 2-
3 роки. 

2.1.4 Повноваження органів Профспілки та їх керівників, обраних у період 
між звітно-виборними кампаніями, зберігаються до проведення 
чергової звітно-виборної кампанії у Профспілці. 

2.2 Ревізійні комісії Профспілки всіх рівнів є самостійними 
профспілковими органами, які обираються одночасно з відповідними 
виборними органами на профспілкових зборах, конференціях, З'їзді або прямим 
делегуванням на такий самий строк, що й відповідний виборний профспілковий 
орган. 

2.3 Члени Профспілки повідомляються про дату, порядок денний і місце  
проведення зборів, конференцій, З’їзду не пізніше ніж: 

2.3.1 профгрупа, цехова (факультетська) профспілкова організація – за 5 
днів; 

 77 

голосування: 
1. ……………………... за…….., проти ……… 

               (прізвище, ініціали) 

2. ……………………... за …….., проти …… тощо. 
               (прізвище, ініціали) 

Таким чином, відповідно до результатів голосування, заступником 
голови ревізійної комісії обрано  ……………………………………………… 
                                                                               (прізвище, ініціали) 

(У випадку, коли жоден з кандидатів не набере встановленої кількості 
голосів, робиться запис: "Жоден з кандидатів на посаду заступника голови 
ревізійної комісії не набрав встановленої кількості голосів – …." 
(зазначається кількість). 

 
6. СЛУХАЛИ: 
Про результати таємного голосування щодо виборів членів 

ревізійної комісії профспілкової організації 
……………………………………………………………………………………… 

(назва підприємства, установи) 

До списку для таємного голосування щодо виборів ревізійної комісії 
було внесено такі кандидатури: 

1. ……………………………………………. 
                  (прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо. 
                  (прізвище, ініціали)  

 

Видано бюлетенів для таємного голосування ………………..  
Після відкриття виборчої скриньки виявилося ………… бюлетенів. 
Недійсних бюлетенів …………………………………………………… 
(немає, якщо є, то зазначається кількість)  
При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати: 
1. …………………… за………, проти ………… 
   (прізвище, ініціали) 

2. …………………… за………., проти ………… тощо. 
Таким чином, згідно з результатами голосування ……………………… 
……………………………… членами ревізійної комісії профспілкової 

організації обрано: 
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                                               (назва підприємства, установи)  

було внесено такі кандидатури (зазначаються в порядку їх висування): 
1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… тощо. 
Видано бюлетенів для таємного  голосування ……………… 
Після відкриття скриньки  виявилося …………….. бюлетенів. 
Недійсних бюлетенів …………………………………………………… 
(немає, якщо є, то зазначається кількість) 
При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати 

голосування: 
1. ……………………... за…….., проти ……… 

               (прізвище, ініціали) 

2. ……………………... за …….., проти …… тощо. 
               (прізвище, ініціали) 

Таким чином, відповідно до результатів голосування, головою 
ревізійної комісії обрано  ……………………………………………… 
                                                                               (прізвище, ініціали) 

(У випадку, коли жоден з кандидатів не набере встановленої кількості 
голосів, робиться запис: "Жоден з кандидатів на посаду голови ревізійної 
комісії не набрав встановленої кількості голосів – …." (зазначається 
кількість). 

 
5. СЛУХАЛИ: 
Про результати таємного голосування щодо виборів заступника 

голови ревізійної комісії.  
До списку для таємного голосування щодо виборів заступника голови 

ревізійної комісії……………………………………………………… 
                                               (назва підприємства, установи)  

було внесено такі кандидатури (зазначаються в порядку їх висування): 
1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… тощо. 
Видано бюлетенів для таємного  голосування ……………… 
Після відкриття скриньки  виявилося …………….. бюлетенів. 
Недійсних бюлетенів …………………………………………………… 
(немає, якщо є, то зазначається кількість) 
При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати 
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2.3.2 первинна профспілкова організація – за 10 днів; 
2.3.3 територіальна, об'єднана профспілкова організація – за 1 місяць; 
2.3.4 дорожня профспілкова організація – за 2 місяці; 
2.3.5 конференція Профспілки – за 2 місяці, З’їзд – за 3 місяці. 

 
3. ПІДГОТОВКА ЗВІТНО-ВИБОРНИХ  

ЗБОРІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ, З'ЇЗДІВ 
3.1 Після прийняття рішення про проведення звітів і виборів у Профспілці 

в цілому профспілкові органи всіх рівнів на своїх засіданнях визначають 
конкретні терміни проведення звітно-виборних зборів або конференцій, які 
попередньо погоджуються із вищим за підпорядкуванням профспілковим 
органом. 

3.2 Первинні та цехові (факультетські) профспілкові організації, 
профгрупи проводять загальні збори. В окремих випадках у первинних та 
цехових організаціях із значною кількістю членів Профспілки, а також тих, де 
за характером праці неможливо провести загальні збори, звіти і вибори можуть 
проводитися на профспілкових конференціях.  

3.3 На підприємствах, в установах і їх структурних підрозділах із змінним 
(вахтовим) режимом роботи, або в умовах значної територіальної роз'єднаності 
звіти і вибори можуть проводитись у змінах (дубльовані збори), при цьому 
порядок їх проведення визначається профспілковим комітетом, після 
попереднього погодження із вищим за підпорядкуванням профспілковим 
органом. 

3.4 Делегати на конференції, з'їзди обираються за нормами представництва 
і за порядком, встановленим відповідними профспілковими органами. 

Делегати з’їзду, профспілкових конференцій за рішенням профспілкових 
організацій, які їх обрали, можуть зберігати свої повноваження на період 
повноважень відповідних виборних профспілкових органів. 

3.5 Відповідними профспілковими органами визначається дата, час і місце 
проведення зборів, конференції, З’їзду, формується проект порядку денного,  а 
також затверджуються: 

3.5.1 план підготовки звітів і виборів; 
3.5.2 норма представництва; 
3.5.3 порядок формування виборного органу (безпосередньо на зборах чи 

конференції або шляхом прямого делегування); 
3.5.4 графік проведення їх у профгрупах, цехових (факультетських), 

первинних, об’єднаних, територіальних, дорожніх профспілкових 
організаціях; 

3.5.5 комісія з підготовки звітно-виборної кампанії; 
3.5.6 представники профоргану для надання допомоги структурним 

ланкам у підготовці та проведенні зборів, конференцій; 
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3.5.7 форми бюлетенів – списків для таємного голосування з виборів 
керівників та виборних профспілкових органів, з урахуванням 
рекомендованого. 

3.6 Планом підготовки звітно-виборних зборів, конференцій, З’їзду 
визначаються відповідальні: 

3.6.1 за  підготовку звітної доповіді або окремих її розділів; 
3.6.2 проектів постанов, звернень, заяв; 
3.6.3 підготовку приміщення; 
3.6.4 забезпечення участі членів Профспілки у зборах, делегатів у роботі 

конференцій, З’їду, участі у заходах запрошених; 
3.6.5 розміщення оголошень про дату, місце проведення та порядок 

денний зборів, конференцій, З’їзду. 
3.7 Профспілковий орган до проведення звітно-виборних зборів, 

конференцій, З’їзду затверджує звіт про свою діяльність і визначається із 
доповідачем, а також може розглядати:  

3.7.1 проекти постанов, звернень, заяв; 
3.7.2 витяги з протоколів звітно-виборних зборів, конференцій про 

обрання делегатів конференції, З’їзду; 
3.7.3 пропозиції профгруп, цехових, первинних, територіальних, дорожніх 

профспілкових організацій щодо кандидатур на посади керівників 
профорганів, кандидатур до нового складу профспілкових органів 
або витяги з протоколів про пряме делегування; 

3.7.4 пропозиції щодо складу робочих органів зборів, конференцій, З’їзду. 
 

4. ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРІВ, 
КОНФЕРЕНЦІЙ, З’ЇЗДІВ 

4.1 Перед початком зборів, конференцій, З’їзду проводиться реєстрація  
учасників, для чого готуються списки членів Профспілки (для зборів) або 
списки делегатів (для конференцій, З’їзду).  

4.2 Делегатам З’їзду, конференцій при реєстрації можуть видаватися 
посвідчення, мандати. Крім того, посвідчення може бути замінено на мандати 
після підтвердження повноважень делегатів. 

4.3 Профспілкові збори вважаються правомірними, якщо в них бере 
участь більше половини працюючих (або тих, що навчаються) членів 
профспілкової організації; 

4.4 Конференції і з'їзди Профспілки вважаються правомірними за участі в 
них не менше двох третин обраних делегатів.  

4.5 Для ведення звітно-виборних зборів, конференцій, З'їзду відкритим 
голосуванням обирається президія. Функції головуючого, як правило, виконує 
голова профспілкової організації, Профспілки. До президії можуть обиратися 
представники вищих за підпорядкуванням профспілкових органів. 
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голосів, робиться запис: "Жоден з кандидатів на посаду заступника голови 
профспілкової організації не набрав встановленої кількості голосів – …." 
(зазначається кількість). 

 
3. СЛУХАЛИ: 
Про результати таємного голосування щодо виборів членів 

профспілкового комітету ……………………………………………… 
                                                             (назва підприємства, установи) 

До списку для таємного голосування щодо виборів членів 
профспілкового комітету було внесено такі кандидатури (зазначаються в 
порядку їх висування): 

1………………………………………… 
       (прізвище, ініціали) 

2. ………………………………………… тощо. 
        (прізвище, ініціали) 

Видано бюлетенів для таємного голосування ………….. ……………… 
Після відкриття виборчої скриньки виявилося  ……………бюлетенів.    
Недійсних бюлетенів …………………………………………………… 
(немає, якщо є, то зазначається кількість)  

  При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати: 
1. …………………… за………, проти ………… 
   (прізвище, ініціали) 

2. ...........…………… за………., проти ……… тощо. 
(прізвище, ініціали) 

Таким чином, згідно з результатами голосування членами профкому 
обрано: 

1. ………………………………………………. 
                  (прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо. 
                  (прізвище, ініціали)  

 
4. СЛУХАЛИ: 
Про результати таємного голосування щодо виборів голови 

ревізійної комісії.  
До списку для таємного голосування щодо виборів голови ревізійної 

комісії……………………………………………………… 
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При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати 
голосування: 

1. ……………………... за…….., проти ……… 
               (прізвище, ініціали) 

2. ……………………... за …….., проти …… тощо. 
               (прізвище, ініціали) 

Таким чином, відповідно до результатів голосування, головою 
профспілкової організації обрано  ……………………………………………… 
                                                                               (прізвище, ініціали) 

(У випадку, коли жоден з кандидатів не набере встановленої кількості 
голосів, робиться запис: "Жоден з кандидатів на посаду голови 
профспілкової організації не набрав встановленої кількості голосів – …." 
(зазначається кількість). 

 
2. СЛУХАЛИ: 
Про результати таємного голосування щодо виборів заступника 

голови профспілкової організації.  
До списку для таємного голосування щодо виборів заступника голови 

профспілково організації……………………………………………………… 
                                               (назва підприємства, установи)  

було внесено такі кандидатури (зазначаються в порядку їх висування): 
1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… тощо. 
Видано бюлетенів для таємного  голосування ……………… 
Після відкриття скриньки  виявилося …………….. бюлетенів. 
Недійсних бюлетенів …………………………………………………… 
(немає, якщо є, то зазначається кількість) 
При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати 

голосування: 
1. ……………………... за…….., проти ……… 

               (прізвище, ініціали) 

2. ……………………... за …….., проти …… тощо. 
               (прізвище, ініціали) 

Таким чином, відповідно до результатів голосування, головою 
профспілкової організації обрано  ……………………………………………… 
                                                                               (прізвище, ініціали) 

(У випадку, коли жоден з кандидатів не набере встановленої кількості 
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4.6 Президія керує роботою і несе повну відповідальність за проведення 
зборів, конференцій, З'їзду, виконання вимог Статуту та цієї Інструкції. 

4.7 Рішенням зборів, конференцій, З'їзду обираються відкритим 
голосуванням робочі органи: 

4.7.1 Мандатна комісія – для перевірки повноважень делегатів і 
делегованих членів виборних органів; 

4.7.2 Секретаріат – для ведення протоколу зборів, конференцій, З’їзду, 
організації запису на виступи, відміток про черговість їх 
надходження, роботи з телеграмами, листами, скаргами, допомоги з 
інших організаційних питань; 

4.7.3 Редакційна комісія – для підготовки (доопрацювання) проектів 
постанов зборів, конференцій, З'їзду, передачі матеріалів для засобів 
масової інформації; 

4.7.4 Лічильна комісія (лічильники) – для організації процедури 
голосування і підрахунку голосів при прийнятті рішень.  

4.8 У малочисельних організаціях функції лічильної комісії (лічильників), 
секретаріату може виконувати президія зборів, або за її дорученням, один із 
членів Профспілки. 

4.9 Збори, конференції, З'їзд можуть утворювати інші робочі органи для 
сприяння кращому їх проведенню, розширенню демократії і гласності. 

4.10 Вибори профспілкового органу або визнання повноважень 
делегованих до складу профспілкового органу проводяться після затвердження 
доповіді мандатної комісії, обговорення звітної доповіді комітету Профспілки і 
ревізійної комісії профспілкової організації, Профспілки та прийняття за ними 
рішень. 

4.11 За згодою учасників зборів, делегатів конференції, З'їзду рішення 
(постанова) може прийматись під час роботи лічильної комісії за умови, що 
попередньо оцінено роботу профспілкового органу та затверджено доповідь 
ревізійної комісії за звітний період. 

 
5. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОБРАННЯ  

ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ І ЇХ КЕРІВНИКІВ 
5.1 Вибори профспілкових органів проводяться в умовах демократії і 

гласності. Кандидатури на виборні посади у профспілкові органи та до їх 
складу можуть обговорюватися у профспілкових організаціях усіх рівнів. 

5.2 Члени Профспілки мають право обирати і бути обраними до 
профспілкових органів, вносити свою кандидатуру для обрання делегатом, 
керівником профспілкової організації (враховуючи вимоги Статуту профспілки 
до голів, заступників голів виборних органів). 

5.3 Виборні профспілкові органи формуються: 
5.3.1 із числа членів профспілкових організацій безпосередньо на 

загальних зборах, конференціях, З'їзді; 
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5.3.2 за принципом прямого делегування, при якому профспілкова 
організація одночасно з виборами делегатів на конференцію або З'їзд 
делегує відповідно до норми представництва своїх представників до 
відповідного профспілкового органу з правом їх відкликання та 
заміни. 

5.4 Одну і ту саму кандидатуру не може бути одночасно обрано до складу 
профспілкового комітету (Ради Профспілки) і до складу ревізійної комісії 
відповідного рівня. 

5.5 Профспілкові органи, їх керівники обираються за рішенням зборів, 
конференцій, З’їзду відкритим або таємним голосуванням незалежно від того, 
як вони формуються, – безпосередньо на звітно-виборних зборах, 
конференціях, З’їзді чи прямим делегуванням. 

5.6 Роботодавці (керівники,  їх заступники і головні інженери 
підприємств, структурних підрозділів) не можуть бути членами виборних 
органів Профспілки будь-якого рівня, а також членами вищих органів 
Профспілки та профспілкових організацій. 

 
6. ФОРМУВАННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

НА ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, З’ЇЗДІ 
6.1 При формуванні профспілкових органів безпосередньо на зборах, 

конференціях, З'їзді спочатку визначається кількісний склад виборного 
профспілкового органу. 

6.2 Рішення про кількісний склад, висування і обговорення кандидатур до 
складу профспілкового органу, що обирається, приймається відкритим 
голосуванням. 

6.3 Пропозиції щодо кількісного та персонального складу виборних 
органів та  керівників профспілкових організацій можуть вноситися:  

6.3.1 безпосередньо на зборах, конференціях, З'їзді; 
6.3.2 завчасно від імені колегіальних органів. 
6.4 До складу профспілкового органу можуть висуватися кандидатури 

членів Профспілки, які відсутні на зборах або не є делегатами за їх попередньої 
письмової згоди. 

6.5 На звітно-виборних зборах, конференціях, З’їзді можуть скликатися 
наради представників делегацій для того, щоб попередньо визначити 
кандидатури до нового складу профоргану, ревкомісії. 

6.6 Пропозиції щодо припинення висування та затвердження списку 
кандидатур ставляться на голосування. 

6.7 Учасники зборів, делегати конференцій, З'їзду обговорюють усі 
висунуті кандидатури персонально. Кожен із них має право аргументованих 
відводу і критики кандидатур. Пропозиції щодо припинення обговорення тієї 
чи іншої кандидатури ставляться на голосування. Після обговорення 
кандидатур, щодо яких надійшли відводи, у кожному окремому випадку 
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                                                            Додаток № 16 
ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання лічильної комісії звітно-виборних зборів (конференції)  
профспілкової організації  

…………………………………………………………………………………… 
(назва підприємства, установи) 

про результати таємного голосування 
від ……………….. ………. р. 

Присутні: 
голова лічильної комісії ………………………………………………… 

                                                                             (прізвище, ініціали) 

секретар лічильної комісії ……………………………………………… 
                                                                             (прізвище, ініціали) 

члени лічильної комісії  ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

                                                                             (прізвище, ініціали) 

 
На обліку перебуває ………………………… членів профспілки.            
Делегатами конференції обрано …………..   осіб (для конференції). 
Присутні на зборах (конференції) …………. осіб (делегатів). 
 
1. СЛУХАЛИ: 
Про результати таємного голосування щодо виборів голови 

профспілкової організації.  
До списку для таємного голосування щодо виборів голови 

профспілково організації……………………………………………………… 
                                               (назва підприємства, установи)  

було внесено такі кандидатури (зазначаються в порядку їх висування): 
1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… тощо. 
Видано бюлетенів для таємного  голосування ……………… 
Після відкриття скриньки  виявилося …………….. бюлетенів. 
Недійсних бюлетенів …………………………………………………… 
(немає, якщо є, то зазначається кількість) 
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ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ  

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
                                                            Додаток № 15 

 

ПРОТОКОЛ №1 
засідання лічильної комісії звітно-виборних зборів (конференції)  

профспілкової організації  
…………………………………………………………………………………… 

(назва підприємства, установи) 

від …… ……  ……. р. 
Присутні: 
члени лічильної комісії ………………………………………………………… 

                                 (прізвища в алфавітному порядку, ініціали) 

………………………………………………………… 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання голови лічильної комісії зборів (конференції). 
2. Обрання секретаря лічильної комісії зборів (конференції). 
1. СЛУХАЛИ:  
Федоренко В. М. - Пропоную обрати головою лічильної комісії зборів 

Коломієць М. О. (записуються інші пропозиції, якщо вони були). 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Обрати головою лічильної комісії зборів профспілкової організації  

Коломієць М.О.   
Голосували: “за” – одноголосно. 
2. СЛУХАЛИ:                                       
Андрієць А. П. - Пропоную обрати секретарем лічильної комісії зборів 

Ярмош Н.М. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Обрати секретарем лічильної комісії зборів Ярмош Н.Н.  
Голосували: “за” – одноголосно. 

Голова лічильної комісії                                              М. О. Коломієць 
Секретар лічильної комісії                                       Н. Н. Ярмош 
Члени лічильної комісії                                            А. П. Андрієнко 
                                                                                    В. М. Федоренко 
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відкритим голосуванням вирішується питання про те, включати чи не включати 
такі кандидатури до списку для голосування. 

6.8 Самовідводи кандидатур приймаються без обговорення і на 
голосування не ставляться. 

6.9 Кандидатури, проти яких не було заперечень, включаються до списку 
без голосування.  

 
7. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ  

ШЛЯХОМ ПРЯМОГО ДЕЛЕГУВАННЯ 
7.1 Рішення про формування профспілкового органу (у тому числі 

ревізійної комісії) шляхом прямого делегування приймається на засіданні 
відповідних профспілкових комітетів, де визначається кількісний склад 
профспілкового органу і норми представництва.  

7.2 Витяги з протоколів про делегування своїх представників 
надсилаються до вищих за підпорядкуванням профспілкових органів у 
встановлений термін. 

7.3 Після доповіді Мандатної комісії, яка зобов'язана перевірити наявність 
документів, що свідчать про повноваження делегованих (витяги з протоколів 
зборів, конференцій), збори, конференція, З'їзд приймають відкритим 
голосуванням рішення про підтвердження (непідтвердження) повноважень 
делегованих до складу профспілкових органів. 

7.4 У період між зборами, конференціями, з'їздами рішення про 
підтвердження повноважень приймається на засіданнях профспілкових органів 
(окрім президій). 

7.5 Члена профспілкового органу, обраного шляхом прямого делегування, 
може бути відкликано у тому ж порядку, в якому проводилось делегування. 

 
8. ВИБОРИ КЕРІВНИКІВ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

8.1 Голова первинної профспілкової організації, голова цехової 
(факультетської) організації, їх заступники, голови ревізійних комісій та їх 
заступники обираються на загальних зборах, конференціях. 

8.2 Голова і заступники голови дорожньої, територіальної, об’єднаної 
профспілкових організацій, голова і заступники голови ревізійних комісій цих 
організаційних ланок обираються, відповідно, на конференціях дорожніх, 
територіальних і об’єднаних профспілкових організацій. 

8.3 Голова і заступники Голови Профспілки, голова і заступники голови 
Ревізійної комісії Профспілки обираються на З’їзді. 

8.4 За пропозицією Голови Профспілки його заступники можуть також 
обиратися на конференції Профспілки. 

8.5 Голови відповідних профспілкових організацій, Профспілки та їх 
заступники входять за посадою до складу виборних профспілкових органів і їх 
президій та одночасно є делегатами відповідних конференцій, З'їзду. 
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8.6 Результати виборів оголошуються на підприємствах, у підрозділах, 
інформація про них розміщується у профспілкових засобах масової інформації, 
на інформаційних стендах профспілкової організації. 

9. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ 
9.1 Перед початком голосування (після висунення кандидатур) збори, 

конференції, З’їзд приймають рішення, якою формою голосування (відкрите чи 
таємне) будуть проводитись вибори: 

9.1.1 керівників профспілкових органів (у тому числі ревізійних комісій); 
9.1.2 членів профспілкових органів (у тому числі ревізійних комісій); 
9.1.3 делегатів на профспілкову конференцію вищої за підпорядкуванням 

профспілкової організації, З'їзду; 
9.1.4 делегованих до складу вищих за підпорядкуванням профспілкових 

органів. 
Щоразу окремо визначається форма голосування – відкрите чи таємне.  
9.2 Для проведення голосування (підрахунку голосів) обирається лічильна 

комісія (лічильники). 
9.3 Лічильна комісія на своєму організаційному засіданні обирає голову та 

секретаря, про що складається протокол № 1. За дорученням комісії, голова 
оголошує на зборах, конференції, З’їзді протокол № 1, який береться до відома, 
та роз'яснюється порядок голосування. 

9.4 У голосуванні беруть участь тільки члени даної профспілкової 
організації, делегати конференції, З’їзду. 

9.5 Обраними вважаються кандидати, які отримали більшу кількість 
голосів, ніж інші кандидати, і більше половини голосів членів Профспілки, 
делегатів конференції, З’їзду, які брали участь у голосуванні, за наявності 
кворуму на момент голосування. 

9.6 Якщо за підсумками голосування до складу виборного органу обрано 
більше чи менше членів, ніж це було встановлено, збори, конференція, З’їзд 
відкритим голосуванням можуть прийняти рішення про затвердження складу 
профоргану у новій кількості за результатами голосування.  

У випадку, коли більшість учасників зборів, делегатів конференції, З’їзду 
проголосує за раніше встановлений кількісний склад профоргану, то знову 
проводиться обговорення кандидатур і повторне голосування.  

9.7 У випадку, якщо за результатами голосування за кандидатурами на 
посади керівників профспілкових органів жодна з кандидатур не набрала 
необхідної кількості голосів, у списках залишаються дві кандидатури, які 
набрали більшість голосів, і проводиться повторне голосування.  

Якщо знову ніхто не отримає необхідної кількості голосів, проводиться 
повторне висування кандидатур і повторне голосування. 

9.8 Списки обраних до складу профспілкового органу, ревізійної комісії, 
списки делегатів та делегованих заносяться до протоколу зборів, конференції, 
З’їзду. 
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Додаток № 14 

ЗРАЗОК 
ДОПОВІДІ 

м а н д а т н о ї   к о м і с і ї 
(про підтвердження повноважень делегованих до складу виборного органу) 

профспілкової конференції ……….…………………………………………… 
(назва організації) 

"      " ……………….. ………… р.                                                      м. Київ 
На засіданні профкому з підготовки звітно-виборних зборів 

(конференції) було прийнято рішення щодо формування профспілкового 
комітету за принципом прямого делегування.  Таким чином до складу 
профспілкового комітету делеговано …………. осіб. 

Витяги з протоколів цехових організацій і профгруп про делегування 
своїх представників до складу профкому є. 

Мандатна комісія перевірила  документи і визнала повноваження всіх 
делегованих до складу профспілкового комітету (у випадку, коли 
повноваження окремих делегованих не будуть визнані, комісія викладає 
причини, що призвели до невизнання повноважень). 

Мандатна комісія пропонує конференції підтвердити повноваження 
делегованих до складу виборного органу. 
  
           Голова мандатної комісії                 …………………………………… 
 Секретар мандатної комісії            …………………………………… 
 Члени комісії                                      …………………………………… 

                                                           …………………………………… 
                                                           …………………………………… 
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Додаток № 13 

ЗРАЗОК 
ДОПОВІДІ 

м а н д а т н о ї   к о м і с і ї 
(про підтвердження повноважень делегатів конференції) 

профспілкової конференції ……….…………………………………………… 
(назва організації) 

"      " ……………….. ………… р.                                                      м. Київ 
Присутні: 
члени мандатної комісії ………………………………………………………… 

                                 (прізвища в алфавітному порядку, ініціали) 

………………………………………………………… 
Головою мандатної комісії конференції профспілкової організації 

обрано …………………….. 
Секретарем мандатної комісії конференції профспілкової організації 

обрано …………………….. 

 На обліку в профспілковій організації перебуває ………. членів 
профспілки, які об'єднуються  в ……….. цехові організації, …………….. 
профспілкову групу. 
 У профспілковій організації перебуває на обліку .... осіб, серед них: 
… жінок, … молоді до 28 років, …  непрацюючих пенсіонерів. 
 Відповідно до норми представництва: 1 делегат від …………… членів 
профспілки, на конференцію обрано …………… делегатів. 
 Згідно з реєстрацією в роботі конференції приймають участь ………… 
делегатів. 
 Серед обраних делегатів: … жінок, … молоді, … пенсіонерів, … 
профспілкових активістів. 

Мандатна комісія перевірила документи щодо виборів делегатів і 
визнала повноваження всіх обраних делегатів (у випадку, коли повноваження 
окремих делегатів не будуть визнані, комісія викладає причини, що призвели 
до невизнання повноважень). 

Мандатна комісія пропонує конференції підтвердити повноваження 
обраних делегатів. 
           Голова мандатної комісії                 …………………………………… 
 Секретар мандатної комісії            …………………………………… 

Члени комісії                                      …………………………………… 
                                                           …………………………………… 
                                                           …………………………………… 
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10. ВІДКРИТЕ ГОЛОСУВАННЯ 
10.1 При відкритому голосуванні за кожною кандидатурою підраховуються 

усі голоси, подані „за”, „проти”, і тих, хто утримався (голосування руками, 
мандатами або посвідченнями). 

10.2 За результатами голосування складається протокол № 2 лічильної 
комісії, в якому вказується кількість голосів, поданих „за” і „проти” за кожну 
кандидатуру.  Протокол підписується всіми членами лічильної комісії. 

10.3 Результати відкритого голосування доповідаються головою лічильної 
комісії (лічильником) або головуючим зборам, конференції, З’їзду, підсумки 
голосування затверджуються зборами, конференцією, З’їздом.  

10.4 Якщо протокол лічильної комісії №2 не буде затверджено, він 
вважається недійсним. У такому випадку проводяться повторні вибори. 

11. ТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ 
11.1 Таємне голосування проводиться в такому порядку: 
11.1.1 Перед початком голосування лічильна комісія готує бюлетені 

(списки) для таємного голосування, в якому кандидатури розміщуються, за 
рішенням зборів, конференції, З’їзду, в алфавітному порядку або порядку 
висування кандидатур. За рішенням зборів, конференції в бюлетені можуть 
вказуватись посади включених до них кандидатур. 

Урна для голосування попередньо опечатується і встановлюється у тому 
місці, де буде проводитися голосування.  

11.1.2 Лічильна комісія видає кожному учаснику зборів, делегату (за 
пред'явленням посвідчення) по одному примірнику бюлетеня з кандидатурами 
для голосування. При цьому в списках учасників зборів, делегатів робиться 
відмітка про видачу бюлетеня. 

Залежно від того, кого саме обирають таємним голосуванням, учасникам 
видаються бюлетені окремо за виборами: голови профспілкової організації, 
голови ревізійної комісії, їх заступників, комітету Профспілки, ревізійної 
комісії, делегатів, осіб, делегованих до вищих за підпорядкуванням виборних 
органів.  

11.1.3 Учасники зборів, делегати конференцій, З’їзду мають право 
закреслювати кандидатури незалежно від того, в якій кількості попередньо 
визначено обрати склад профспілкового органу. 

11.1.4 Після голосування лічильна комісія відкриває урну з бюлетенями і 
проводить підрахунок голосів. Підрахунок голосів може проводитись у 
присутності учасників зборів, конференції, якщо буде прийнято таке рішення. 

11.1.5 Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, а при 
виборах керівників профорганів – бюлетені, в яких залишено (визначено) дві 
або більше кандидатури. 

11.1.6 За результатами голосування складається протокол № 2, в якому 
вказується кількість голосів, поданих «за» і «проти» щодо кожної кандидатури. 

11.1.7 Протокол підписується всіми членами лічильної комісії. 
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11.1.8 Лічильна комісія доповідає про результати голосування. Підсумки 
голосування затверджуються зборами, конференцією, З'їздом. 

11.1.9 Якщо протокол № 2 лічильної комісії не буде затверджено, він 
вважається недійсним. У такому випадку проводяться повторні вибори. 

11.1.10 Матеріали таємного голосування пакетуються, опечатуються, пакет 
підписується головою лічильної комісії, після чого він передається керівникові 
відповідного профспілкового органу для зберігання на правах документа 
суворої звітності до наступних виборів, після чого знищується за актом. 

12. ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ  
12.1 Дострокові вибори голови профспілкової організації, голови  

ревізійної комісії, Голови Профспілки, їх заступників, членів профспілкового 
органу в цілому можуть бути проведені за вимогою не менше ніж третини 
членів Профспілки (для цього необхідно зібрати підписи відповідної кількості 
членів Профспілки), об’єднаних у відповідній організації.  

12.2 Дострокові звіти і вибори можуть проводитись і за мотивованою 
вимогою вищого за підпорядкуванням профспілкового органу. 

12.3 У разі невиконання керівником профспілкової організації, її виборним 
органом вимог Статуту вищий за підпорядкуванням профспілковий орган 
повинен поінформувати відповідну організацію про наявність таких порушень і 
вимагати їх усунення. 

У разі, коли порушення не усунуто у встановлені строки, вищий за 
підпорядкуванням профспілковий орган має право поставити питання перед 
відповідною організацією про дострокове припинення повноважень її керівника 
та виборного профспілкового органу. 

12.4 Після прийняття вимог членів Профспілки, вищого за 
підпорядкуванням профспілкового органу про проведення дострокових виборів 
профорган зобов’язаний у місячний термін прийняти рішення і організувати 
дострокові звітно-виборні збори, конференцію. Рішення зборів (конференції) є 
остаточним.  

Якщо таке рішення не прийнято в установлений термін, проведення 
дострокових виборів організовує вищий за підпорядкуванням профспілковий 
орган.  

12.5 Член профоргану, який втратив зв'язок з цим органом внаслідок зміни 
місця роботи чи проживання, або не бере участі в роботі, виводиться з його 
складу рішенням цього органу на підставі особистої заяви або за поданням 
організації, яка делегувала представника. 

12.6 Дострокові збори, конференція, З’їзд обов’язково заслуховують звіт 
про роботу комітету Профспілки і ревізійної комісії за минулий період їх 
діяльності, у тому числі з питань, що спонукали до проведення дострокових 
виборів профспілкового органу чи його голови.  

12.7 Якщо керівник виборного профспілкового органу або його заступник 
звільняється за власним бажанням, то рішення про звільнення та порядок 
наступних виборів приймається відповідним комітетом Профспілки. 
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Згідно з постановою теркому (дорпрофсожу) (протокол №....,  
від …2010 р.). нам необхідно делегувати до складу теркому (дорпрофсожу) 
........ особу. Це питання розглядалося на засіданні комітету профспілки  24 
березня 2010 р. і члени профкому визначились щодо кандидатур. 

Чи є у делегатів відводи щодо запропонованої кандидатури, 
самовідвід?  

Головуючий: Нам необхідно визначитись щодо форми голосування по 
виборах кандидатур до складу теркому (дорпрофсожу). Які будуть 
пропозиції?  

Після висунення кандидатур. 
Хто за те, щоб делегування до складу теркому (дорпрофсожу) провести 

відкритим голосуванням, прощу підняти посвідчення. 
Проти   – ? Утримався  – ? 
Відбуваються вибори аналогічно попереднім. 

*** 
Таким чином усі питання порядку денного конференції розглянуто.  
Шановні делегати! Які є  у вас зауваження щодо ведення конференції? 

Довідки? Пояснення?  
Дозвольте  звітно-виборну конференцію первинної профспілкової 

організації  ................................... оголосити закритою. 
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початку розгляду блоку питань, які стосуються виборів голови, заступника 
голови профорганізації, профкому, голови, заступника голови та складу 

ревкомісії, делегатів на конференцію вищої за підпорядкування 
профорганізації та делегованих – може прийматись комплексне рішення 

щодо форми голосування з усіх цих питань). 
*** 

Головуючий: Переходимо до розгляду наступного питання порядку 
денного "Вибори голови, заступника голови та членів ревізійної комісії 
профспілкової організації".  

Аналогічним чином висуваються кандидатури до списків для 
голосування та проводяться вибори голови, заступника голови та членів 
ревізійної комісії. 

*** 
Головуючий: Переходимо до наступного питання порядку денного 

нашої конференції  "Вибори делегатів на профспілкову конференцію 
територіальної (дорожньої) профспілкової організації". 

У відповідності до п.7.9. Статуту галузевої профспілки норму 
представництва на конференцію встановлює орган,  який скликає 
конференцію, з'їзд. Постановою ………….. (протокол №.... від …2010 р.). 
встановлено норму представництва один делегат від …членів профспілки.  

Згідно з цією постановою нам необхідно обрати на територіальну 
(дорожню) профспілкову конференцію .... делегатів. Це питання розглядалося 
на засіданні комітету профспілки  24 березня 2010 р. і члени профкому 
визначились щодо кандидатур на обрання делегатами. 

Пропозиції є у вас на руках (Якщо пропозиції не було роздано, то 
список кандидатур зачитується). 

Чи є у делегатів відводи щодо запропонованих кандидатур, 
самовідводи?  

Стосовно кандидатур, відносно яких надійшли відводи, в кожному 
конкретному випадку вирішується питання про те, включати чи не 
включати дану кандидатуру до списку для голосування. 

Головуючий: Нам необхідно визначитись щодо форми голосування по 
виборах делегатів на ……………………………………………………………… 

Які будуть пропозиції? Хто за те, щоб вибори делегатів на 
…………….… провести відкритим голосуванням, прощу підняти 
посвідчення. 

Проти   – ? Утримався  – ? 
Відбуваються вибори аналогічно попереднім. 

*** 
Головуючий: Переходимо до сьомого питання порядку денного “Про 

делегування до складу теркому (дорпрофсожу) профспілки”.  
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13. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗВІТІВ І ВИБОРІВ. 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ 

13.1 За підсумками звітів та виборів складається протокол, який 
підписується головуючим(ми) зборів, конференцій, З’їзду. Невід’ємною 
частиною протоколу є: 

13.1.1 рішення профспілкового органу щодо організації звітних і звітно-
виборних зборів, конференцій, З’їзду; 

13.1.2 виписки з протоколів щодо обрання делегатів конференцій, З’їзду; 
13.1.3 матеріали реєстрації учасників зборів, конференцій, З’їзду; 
13.1.4 звітні доповіді профспілкового органу та ревізійної комісії; 
13.1.5 доповідь та протоколи мандатної комісії; 
13.1.6 протоколи лічильної комісії; 
13.1.7 постанови, звернення, заяви. 
13.2 Матеріали звітно-виборних зборів, конференцій, З’їзду 

комплектуються у вищевизначеному порядку, прошиваються, скріплюються 
печаткою і зберігаються у недоступному для сторонніх осіб місці. 

13.3 У випадку порушення цієї Інструкції вищий за підпорядкуванням 
профспілковий орган повинен:  

13.3.1 розглянути факти, за необхідності скасувати результати виборів та 
прийняти рішення щодо організації нових виборів; 
13.3.2 вжити заходів щодо недопущення в подальшому порушень 
Інструкції. 

Відділ організаційної і кадрової  
 роботи Ради Профспілки 
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профкому. Які є пропозиції щодо персонального складу профкому? 
Проходить висування кандидатур. 
Головуючий: Шановні делегати! Надходять пропозиції припинити 

висування кандидатур до складу профспілкового комітету.  
Хто за цю пропозицію прошу голосувати? 
Проти? Утримався? 

 
Варіант № 3: ВИСУНЕННЯ ДО СКЛАДУ ПРОФКОМУ ВІД  

НАРАДИ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕЛЕГАЦІЙ 
Уповноважений від наради представників делегацій вносить 

пропозиції щодо кількісного і персонального складу профкому. 
(Після закінчення процедури висування кандидатур) 

Переходимо до обговорення висунутих кандидатур.  
Чи є відводи до кандидатур чи самовідводи ………………………….?  
Хто за те, щоб …………………. внести до списку для обрання членом 

профкому? 
Проти? Утримався? 
 
Таким чином ………………… вноситься до списку для обрання членом 

профкому. 
(і т.д. за кожну кандидатуру окремо). 

Головуючий: Переходимо до голосування. 
Нам необхідно визначитись щодо форми голосування під час виборів 

профспілкового комітету.  
Які будуть пропозиції: проводити відкрите чи таємне голосування? 

Ставлю на голосування, прошу лічильну комісію приготуватися.  
Хто за те, щоб вибори профкому провести відкритим голосуванням? 
Проти   – ? Утримався  – ? 
Варіант № 1:  Конференція приймає рішення вибори профкому 

провести відкритим голосуванням.   
(Проводяться вибори аналогічно до виборів голови первинної 

профспілкової організації). 
Головуючий: За результатами голосування до профкому обрані:  

……………………………………………………………………………………….  
Варіант № 2:  Конференція приймає рішення вибори профкому 

провести таємним голосуванням.   
(Проводяться вибори аналогічно до виборів голови первинної 

профспілкової організації). 
(Для спрощення процедури проведення таємного голосування на 
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Головуючий: Чи є у делегатів запитання до голови лічильної комісії?  
(Відповіді на запитання). 

Головуючий: Нам необхідно затвердити підсумки таємного 
голосування.  

Хто за те, щоб затвердити протокол  лічильної комісії, прошу підняти 
мандати. 

Проти? Утримався  – ? 
Таким чином головою первинної профспілкової організації обрано 

................................... . 
(Головуючий поздоровляє новообраного голову,  
запрошує його до президії і надає слово) 

*** 
Аналогічно проводяться вибори заступника голови профспілкової 

організації. 
*** 

Головуючий: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку 
денного "Вибори профспілкового комітету".  

Варіант № 1: ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ПРОФКОМУ  
ЗА ПРИНЦИПОМ ПРЯМОГО ДЕЛЕГУВАННЯ 

У випадку, якщо попередньо було прийняте рішення сформувати 
профком шляхом прямого делегування, головуючий оголошує список осіб, яких 
делеговано у склад профкому і надає слово для доповіді Мандатній комісії, 
яка повинна попередньо перевірити наявність документів, що свідчать про 
повноваження делегованих та визнати їх повноваження, запропонувати 
конференції затвердити їх повноваження. 

 
Варіант № 2: ВИБОРИ ПРОФКОМУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Головуючий: Попередній профспілковий комітет було обрано в 

кількості …… осіб. 
Які будуть пропозиції щодо кількісного складу профкому нового 

скликання? 
Пропонується обрати профком у кількості …… осіб. Є інші 

пропозиції? 
Голосуємо за пропозицію обрати профком у кількості …. осіб.  
Хто за? 
Проти? Утримався? 
Таким чином приймається рішення про обрання профкому у складі …. 

осіб. 
Головуючий: Переходимо до обрання персонального складу 
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Затверджено президією Ради Профспілки 
10 грудня 2010 р.,  прот. № пр-31 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про порядок прийому та передачі справ при зміні голів 

профспілкових організацій, завідуючих фінансовими відділами, 
головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, на яких покладено 

ведення бухгалтерського обліку профспілкових органів 
(скарбників) 

1. Загальні положення. 
При зміні голів профспілкових організацій, завідуючих фінансовими 

відділами, головних бухгалтерів, бухгалтерів та осіб, на яких покладено 
ведення бухгалтерського обліку (скарбників) (далі – бухгалтерів) 
профспілкових органів прийом та передача справ здійснюється у 5-денний 
строк за участю представника ревізійної комісії. Продовжити цей термін 
може вищий за підпорядкуванням орган, але не більше ніж на 10 днів. 

Документами, що засвідчують прийом та передачу справ при зміні 
голови профспілкової організації є: 

- рішення звітно-виборної конференції (зборів), що підтверджує факт 
зміни голови профспілкової організації; 

- акт, що підтверджує результати інвентаризації основних засобів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та 
розрахунків, нематеріальних активів; 

- акт прийому та передачі справ та матеріальних цінностей згідно 
опису інвентаризаційної комісії у т.ч. діючі договори. 

Документами, що засвідчують прийом та передачу справ при зміні 
завідуючого фінансовим відділом, головного бухгалтера, бухгалтера є: 

- розпорядження голови профспілкової організації; 
- акт, що підтверджує результати інвентаризації основних засобів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та 
розрахунків, нематеріальних активів; 

- акт прийому та передачі справ та матеріальних цінностей згідно 
опису інвентаризаційної комісії у т.ч. діючі договори. 

2. Порядок оформлення. 
1. На підставі рішення звітно-виборної конференції (зборів), що 

підтверджує факт зміни голови профспілкової організації, або розпорядження 
голови профспілкової організації при зміні завідуючого фінансовим відділом, 
головного бухгалтера, бухгалтера створюється інвентаризаційна комісія. 
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2. Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію основних 
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів і документів та розрахунків профспілкової організації керуючись ст. 
10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, Постановою Кабінету Міністрів України 
№419 від 28.02.2000 р. „про затвердження Порядку подання фінансової 
звітності”, наказом Міністерства фінансів України №69 від 11 серпня 1994 
року "Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків" І оформляє інвентаризаційний опис ( додаток № 1). 

3. Згідно інвентаризаційного опису складається акт результатів 
інвентаризації, де узагальнюються суми нестач чи надлишків по відповідним 
статтям профспілкового бюджету та джерела їх покриття (додаток № 2). 

4. Особа яка здає справи та особа, яка їх приймає, за участю 
представника ревізійної комісії складають акт прийому та передачі справ 
(додаток №3). 

Акт прийому та передачі справ має містити такі відомості: 
- назву профспілкового органу, дату та місце проведення; 
- хто бере участь у складанні акту; 
- підставу; 
- кількість працюючих, із них – членів профспілки; пенсіонерів,  

із них – членів профспілки; членів профспілки всього; 
- виконання плану надходжень членських профспілкових внесків з 

початку року на термін передачі; 
- підсумкові данні про виконання бюджету (кошторису) з доходів та 

видатків з початку року до 1 числа місяця прийому та передачі справ. 
Наявність відхилень від затверджених асигнувань з окремих статей 
профспілкового бюджету (кошторису); 

- фінансовий стан профспілкової організації за балансом на 1 число 
поточного місяця (залишок бюджетних коштів, стан розрахунків з 
дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, тощо, з розшифровкою сум 
по кожному дебету-кредету); 

- залишок грошових коштів у касі профспілкового органу, 
підтверджений актом ревізії каси; 

- наявність невикористаних чекових книжок; 
- про передачу інвентарю, обладнання, матеріалів, книг профспілкової 

бібліотеки, нормативної бази профспілки, іншої власності профспілкового 
органу. 

У випадку відсутності матеріально-відповідальних осіб можна 
обмежитись їх письмовими підтвердженнями наявності матеріальних 
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(Голова лічильної комісії оголошує протокол № 1 про вибори голови і 
секретаря, розповідає про порядок проведення відкритого голосування). 

Головуючий проводить голосування за кожну кандидатуру. 
Головуючий: Слово для доповіді про підсумки голосування надається 

голові лічильної комісії. 
(Голова лічильної комісії зачитує протокол № 2). 

Головуючий: Чи є у делегатів запитання до голови лічильної комісії?  
(Відповіді на запитання). 

Головуючий: Нам необхідно затвердити підсумки голосування.  
Хто за те, щоб затвердити протокол №2 лічильної комісії, прошу 

голосувати. 
Проти? Утримався  – ? 
Таким чином головою первинної профспілкової організації обрано 

................................... . 
(Головуючий поздоровляє новообраного голову, запрошує його до 

президії і надає слово) 
У випадку, коли на посаду голови первинної профспілкової організації 

висунуто більше, ніж дві кандидатури і жодна не отримала більшості 
голосів,  головуючий ставить на повторне голосування дві кандидатури, які 
набрали найбільшу кількість голосів. 

Варіант № 2: Конференція приймає рішення провести вибори голови 
первинної профспілкової організації таємним голосуванням. Головуючий 
конференції передає голові лічильної комісії список кандидатур на обрання 
головою первинної профспілкової організації для внесення в окремі бюлетені 
для таємного голосування. Конференція повинна визначитись щодо 
черговості внесення прізвищ кандидатів: в порядку висування або за 
алфавітом. 

Головуючий: Слово надається голові лічильної комісії.  
Голова лічильної комісії оголошує протокол № 1 про вибори голови і 

секретаря, розповідає про порядок таємного голосування. 
Головуючий: Оголошується перерва, прохання до делегатів: після 

перерви отримати бюлетені з кандидатурами та проголосувати. 
Після перерви лічильна комісія відповідно до списків реєстрації 

видає делегатам (за пред’явленням посвідчення) бюлетені для голосування. 
При цьому в списках реєстрації робиться відмітка про видачу бюлетенів. 

 
Після того, як відбулося таємне голосування. 

Головуючий: Слово для доповіді про підсумки голосування надається 
голові лічильної комісії. 

(Голова лічильної комісії зачитує протокол № 2). 
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Відповідні виписки з рішень конференцій цехових профспілкових 
організацій та зборів профгруп є. 

Чи будуть інші пропозиції? 
Варіант № 4 – Висунення кандидатури на посаду голови 

від наради представників делегацій. 
Уповноважений від наради представників делегацій пропонує 

кандидатуру на посаду голови первинної профспілкової організації. 
(Після закінчення процедури висування кандидатур) 

Головуючий: У списки для голосування щодо обрання голови 
первинної профспілкової організації внесені …………… кандидатури. Є 
пропозиція припинити висування кандидатур. Заперечень немає?  Прошу 
голосувати. 

Хто за? 
Проти? 
Утримався? 
Делегати конференції обговорюють усі висунуті кандидатури 

персонально. У кожному окремому випадку вирішується питання про те, 
включати чи не включати  такі кандидатури до списку для голосування. 

Самовідводи кандидатур приймаються без обговорення і на 
голосування не ставляться. 

Кандидатури, проти яких відводів не надійшло, включаються до 
списків для голосування. 

Пропозиції щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури 
ставляться на голосування. 

Після цього затверджується список кандидатур, за яким проводиться 
голосування. 

За бажанням делегатів конференції кандидати на посаду голови 
профспілкового органу можуть виступити із своєю програмою. 

(Після закінчення виступів). 
Головуючий: Нам необхідно визначитись щодо форми голосування 

під час виборів голови профспілкової організації.  
Які будуть пропозиції: проводити голосування відкрите чи таємне. 

Ставлю на голосування, прошу лічильну комісію приготуватися.  
Хто за те, щоб вибори голови первинної профспілкової організації 

провести відкритим голосуванням, прошу підняти посвідчення. 
Проти? 
Утримався? 
Варіант № 1:  Конференція приймає рішення вибори голови провести 

відкритим голосуванням.   
Головуючий: Слово надається голові лічильної комісії.  
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цінностей на зберіганні. При цьому в акті відзначається остання дата 
проведення інвентаризації майново-матеріальних цінностей та переоблік 
книжкового фонду; 

- наявність документів строгої звітності: бланків профспілкових 
квитків, із зазначенням їх номерів, журналів обліку виданих профспілкових 
квитків, інших; 

- наявність путівок на лікування, відпочинок, дитячих путівок, 
організація обліку отриманих та виданих путівок та інших грошових 
документів; 

- штатний розклад, кількість затверджених штатних працівників, їх 
фактична наявність на день прийому та передачі справ; 

- стан бухгалтерської звітності та обліку, а також звітність до 
контролюючих органів з дня останньої перевірки або за останні 3 роки; 

- баланс за останній місяць включно; 
- коли та за який період проведена остання ревізія ревізійною комісією, 

перевірка вищим за підпорядкуванням профспілковим органом, податковою 
інспекцією та іншими контролюючими органами, їх результати, які заходи 
вжиті щодо усунення виявлених недоліків; 

- загальна характеристика діловодства: протокольне господарство, 
порядок обліку та розгляду скарг та заяв членів профспілки, забезпеченість 
зберігання документів, бланків строгої звітності, печатки, штампів. 

Акт прийому та передачі справ підписується особами, яка передає та 
тією хто приймає справи, а також представником ревізійної комісії. 

При наявності розбіжностей з окремих пунктів акту, складається 
протокол розбіжностей, який направляється для розгляду вищому за 
підпорядкуванням профспілковому органу. 

Акт прийому та передачі справ розглядається і затверджується на 
засіданні профспілкового органу. 

У випадку виявлення під час прийому та передачі зловживань або 
грубих порушень, профспілковий комітет зобов'язаний передати матеріали 
слідчим органам та повідомити вищестоящу профспілкову організацію. 

Акт прийому та передачі справ складається у трьох екземплярах, з 
яких перший зберігається у справах первинної організації, другий 
направляється до вищестоящого профспілкового органу, а третій видається 
на руки особі, яка передає справи. 

Відділ організаційної і кадрової  
 роботи Ради Профспілки 

Відділ фінансової роботи Ради Профспілки
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Додаток № 1 
до положення “Про порядок прийому та передачі справ  

при зміні голів профспілкових організацій, завідуючих  
фінансовими відділами, головних бухгалтерів, бухгалтерів  

та осіб, на яких покладено ведення 
 бухгалтерського обліку профспілкових органів (скарбників) 

(постанова президії Ради профспілки від 10.12.10 р. №пр-31) 
 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС 
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків 
..................................................................................................................................... 

(назва профспілкової організації) 

від .................................... 20... року м. .................... 
Підстава: рішення звітно-виборної конференції від ................................ року 

прот. №.... 
Складено: членами інвентаризаційної комісії, в складі: 

1. Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
2. Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
3. Прізвище, ім'я, по батькові Посада 

1. Основні засоби 
№ Інвентаризаційний 

номер 
Перелік 

основних 
засобів 

Кількість 
штук 

Балансова вартість, грн 

всього в т.ч. знос 

      

2. Перелік господарських матеріалів та малоцінного інвентарю із 
зазначенням кількості та балансової вартості. 

3. Розрахунки по касі. 
3.1 Залишок по касі становить ..... грн. 
3.2. Грошова чекова книжка заповнена з № ....... по № ........., вільних 
сторінок ............................. з № ....... по № ......... 
3.3. Розрахункова чекова книжка заповнена з №...... по № ......., вільних 
сторінок з №.... по №....... 
3.4. Касова книга заповнена по сторінку № ........., залишок на 
.............................. 20..р. становить ............................ грн. 
3.5. Наявність доручень на одержання товарно-матеріальних цінностей з 
№........... по №.............. та журналу реєстрації доручень з належними 
відмітками. 

4. Профспілкова організація має поточні розрахункові рахунки (їх перелік), 
додаткові (їх перелік). 
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денного "Вибори голови профспілкової організації".  
(Для проведення виборів головуючий повинен бути добре обізнаним з 

Інструкцією із проведення звітів і виборів у профспілці залізничників і 
транспортних будівельників України). 

Варіант № 1 – Висунення кандидатури діючого голови первинної 
профспілкової організації 

Шановні делегати! 
Профспілковим комітетом на посаду голови рекомендується 

кандидатура діючого голови первинної профспілкової організації Петренка 
І.В.. 

Є пропозиція внести цю кандидатуру до списку. 
Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Варіант № 2 – Висунення кандидатури на посаду  
голови з числа резерву. 

Шановні делегати! 
Профспілковим комітетом було затверджено список резерву на посаду 

голови профспілкової організації, який попередньо обговорювався з 
профспілковим активом.  

До резерву увійшли: 
1. Артеменюк О.І. – інженер з нормування праці. 
2. Іванько С.П. – машиніст-інструктор. 
Профспілковим комітетом на посаду голови рекомендується 

кандидатура Артеменюк Олени Іванівни, як найбільш підготовленої до 
роботи голови первинної профспілкової організації. 

Є пропозиція внести цю кандидатуру до списку. 
Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Варіант № 3 – Висунення кандидатури на посаду голови 
під час проведення звітно-виборних конференцій і зборів в цехових 

організаціях і профспілкових групах 
Шановні делегати! 
Під час проведення звітно-виборних конференцій і зборів в цехових 

організаціях і профспілкових групах з урахуванням кандидатур, які 
знаходилися в резерві на посаду голови первинної профспілкової організації 
та пропозицій профкому, відбувалося висунення на посаду голови первинної 
профспілкової організації. 

Від цехових комітетів ................................. на посаду голови первинної 
профспілкової організації висунена кандидатура 
............................................................................................. 

Від профспілкових груп ................................................................................ 
висунена кандидатура ............................................................................................. 
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Хто за те, щоб звіт ревізійної комісії затвердити, прошу голосувати. 
Проти? 
Утримався? 
Звіт ревізійної комісії затверджується. 
Головуючий: Слово від  редакційної комісії з проекту постанови 

надається ………………………………………………………………………… 
Головуючий редакційної комісії ……………………………………… 
Шановні делегати! Комісія вносить пропозицію:  розданий вам проект 

постанови конференції “Про звіт……………………..” прийняти за основу. 
Головуючий: Чи будуть у делегатів інші пропозиції? Ставлю на 

голосування.  
Прошу лічильну комісію підготуватись для підрахунку.  
Хто за те, щоб запропонований проект постанови прийняти за основу, 

прошу голосувати. Прошу підняти посвідчення, прошу опустити. 
Проти? 
Утримався? 
Головуючий: Які доповнення та зміни вносить редакційна комісія? 

(Всі поправки та пропозиції ставляться на голосування). 
Головуючий: Які є пропозиції у делегатів? Поправки, зміни, 

доповнення?  
(Кожна поправка, зміна, доповнення виносяться на голосування – 

включати чи не включати до постанови). 
Головуючий: Є пропозиція прийняти постанову конференції по звітній 

доповіді в цілому з поправками, змінами та доповненнями. Ставлю на 
голосування.  

Лічильну комісію прошу підготуватися. 
Хто за те, щоб постанову конференції “Про звітну доповідь 

профспілкового комітету” прийняти в цілому, прошу підняти посвідчення. 
Проти? 
Утримався? 
Головуючий: Постанова конференції “Про звітну доповідь 

профспілкового комітету” приймається. 
 

*** 
 

Перед початком розгляду питань, пов’язаних із виборами, з метою 
більшої демократизації процесу виборів, головуючий пропонує членам 
президії конференції зайняти місця у залі поряд з іншими делегатами. 

Головуючий: Переходимо до розгляду третього питання порядку 
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Залишок коштів на поточному розрахунковому рахунку становить 
.................грн., додатковому - ......................грн. 

5. Розрахунки. 
5.1. З різними організаціями – їх перелік із зазначенням виду 
заборгованості (дебетової або кредитової) з актами-підтвердженнями. 
5.2. З підзвітними особами розрахунки мають бути закриті. Лише в 
крайньому випадку із-за відсутності підзвітного здійснюється передача 
даного виду розрахунків із зазначенням переліку осіб, яким видані кошти 
під звіт. 
5.3. Розрахунки із виплати заробітної плати, їх перелік та сума 
заборгованості. 
5.4. Розрахунки по виданим сумам безвідсоткової позики за рахунок 
профспілкових коштів із зазначенням. 
5.5. Розрахунки по внутришньобюджетним перерахункам, їх перелік та 
сума заборгованості. 

6. Наявність невикористаних путівок: 
6.1. На санаторно-курортне лікування; 
6.2. В будинки відпочинку; 
6.3. В дитячі оздоровниці. 

7. Наявність облікових регістрів та повнота їх заповнення. 
7.1. Головна книга (журнал - головна). 
7.2. Журнали – ордери. 
7.3. Касові, меморіальні, банківські документи з додатками за 3 роки. 
7.4. Журнал реєстрації прибутково-видаткових документів. 
7.5. Журнал реєстрації доручень для одержання товарно-матеріальних 
цінностей. 
7.6. Особові рахунки (карточки) працівників профспілкової організації 
(на видачу заробітної плати). 
7.7. Журнал обліку і видачі путівок на санаторно-курортне лікування (в 
будинки відпочинку, дитячі оздоровниці). 
7.8. Діючі договори. 
8. Наявність актів перевірки ревізійної комісії та контролюючих 

органів. 
Члени інвентаризаційної комісії, в складі: 
1. Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
2. Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
3. Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
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Додаток № 2 
до положення “Про порядок прийому та передачі справ  

при зміні голів профспілкових організацій, завідуючих  
фінансовими відділами, головних бухгалтерів, бухгалтерів  

та осіб, на яких покладено ведення 
 бухгалтерського обліку профспілкових органів (скарбників) 

(постанова президії Ради профспілки від 10.12.10 р. №пр-31) 
АКТ 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно – 
матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків 

….................................................................................................................................
(назва профспілкової організації) 

….................... року № …......                                                             м. …............... 
Згідно рішення звітно-виборної конференції від …............................ року 

прот. № … проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та документів. 

Інвентаризацією установлено, що відхилень від показників балансу немає 
(якщо такі відхилення є, то необхідно вказати). 

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

Назва рахунків (субрахунків) Номер 
рахунку 

Сума, встановлених 
інвентаризацією 

Із загальної суми недостач і втрат 
від псування цінностей 

недостач лишків 
списано на результати 

фінансово-господарської 
діяльності 

віднесено 
на винних 

осіб 

Основні засоби       

Малоцінні та 
швидкозношувальні 
предмети 

     

Матеріали: 
Членські квитки профспілки      

Господарські, будівельні 
матеріали, малоцінний 
інвентар  

     

Матеріали в дорозі       
Інші       

Каса       
Поточні рахунки       
Розрахунки: 

Різні організації і особи       

Підзвітні особи       
Розрахунки з ...............      

Разом:      

Члени інвентаризаційної комісії, в складі: 
1. Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
2. Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
3. Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
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За необхідністю можна провести і нараду представників делегацій.  
(Під час перерви лічильна комісія обирає голову, секретаря). 

 
(Після перерви).  

Головуючий: Шановні делегати! Слово для виступу надається 
делегату ……………………………………………………………… 

Підготуватись делегату ………………………………………………… 
(Якщо список виступаючих вичерпано або по закінченню визначеного для 
обговорення часу, а також по мірі надходження пропозицій про припинення 
обговорення доповідей – головуючий про це оголошує). 

Головуючий: Шановні делегати! Надходять пропозиції щодо 
припинення обговорення доповідей. Для виступів записалось … делегатів, 
виступило … . Є пропозиція надати слово ………………………….. і на цьому 
завершити обговорення доповідей. Хто за цю пропозицію, прошу підняти 
посвідчення.  Прошу лічильну комісію рахувати. Хто проти? Утримався?          

(Головуючий доповідає про результати голосування). 
Головуючий: Делегатів, які записались для виступу, але не виступили, 

просимо передати тексти виступів до секретаріату. Їх буде додано до 
протоколу. 

Головуючий: Для заключного слова та відповідей на запитання слово 
надається голові первинної профспілкової організації 
………………………………… 

 
(Після виступу). 

 Головуючий: Для заключного слова та відповідей на запитання слово 
надається голові ревізійної комісії ………………… 

Головуючий: Шановні делегати! Нам необхідно оцінити роботу 
комітету профспілки та прийняти постанову з доповіді. Виступаючі вносили 
пропозиції визнати роботу комітету профспілки за звітний період 
………………………   Чи є у делегатів інші пропозиції? 

Лічильну комісію  прошу підготуватись до підрахунку голосів. Ставлю 
на голосування.  

Хто за те, щоб роботу комітету профспілки за звітний період визнати 
………………………… Прошу підняти посвідчення.  

Проти? 
Утримався? 
Головуючий: Робота комітету профспілки за звітний період визнається 

………………………………… 
Головуючий: Нам необхідно затвердити звіт ревізійної комісії. 

Виступаючі внесли пропозицію затвердити його. Чи є у делегатів інші 
пропозиції? Прошу  лічильну комісію підготуватись до підрахунку голосів.  
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 Головуючий: Є пропозиція запитання до доповідачів подавати в 
письмовій формі. Прохання – формулювати питання чітко та коротко. 
Подавати їх через секретаріат конференції. 

Хто за  – ? 
Проти   – ? 
Утримався  – ? 

 Якщо  будуть бажаючі виступити просимо подавати записки та 
вказувати прізвища, ім'я та по батькові, посаду.   
 Головуючий: Слово надається голові ревізійної комісії Прохачу О.П. 

(заслуховується доповідь голови ревізійної комісії) 
Головуючий: Слово надається голові мандатної комісії …………….. 
……………………………………………………………………………… 

(заслуховується доповідь мандатної комісії) 
Головуючий: Які є запитання до голови мандатної комісії? 
Головуючий: Вноситься пропозиція прийняти постанову конференції з 

доповіді мандатної комісії. 
Головуючий: Чи будуть у когось зміни, доповнення до даного проекту 

постанови? 
Хто за те, щоб доповідь мандатної комісії затвердити, прошу 

голосувати. Лічильну комісію прошу рахувати.  
Хто проти – ?  
Хто утримався – ? 
Доповідь мандатної комісії затверджується. 
 
Головуючий: Переходимо до обговорення звітних доповідей 

профкому та ревізійної комісії.  
Прохання до редакційної комісії приступити до роботи. 
Слово для виступу надається 

 1. …………………………………………………………………………… 
 Підготуватись делегату ………………………………………………..…. 
 2. …………………………………………………………………………… 
 Підготуватись делегату ………………………………………………...… 

3. …………………………………………………………………………… 
 Підготуватись делегату ……………………………………………… і т.п. 
 Шановні делегати! На адресу конференції надійшли вітання (зачитує). 
 Головуючий: Шановні делегати! Згідно з регламентом наближається 
перерва – 20 хвилин. Під час перерви буде працювати редакційна комісія, 
збір за делегатом ……………………. Також відбудеться засідання лічильної 
комісії, збір за делегатом ……………………… 
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Додаток № 3 
до положення “Про порядок прийому та передачі справ  

при зміні голів профспілкових організацій, завідуючих  
фінансовими відділами, головних бухгалтерів, бухгалтерів  

та осіб, на яких покладено ведення 
 бухгалтерського обліку профспілкових органів (скарбників) 

(постанова президії Ради профспілки від 10.12.10 р. №пр-31) 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
постановою  

профспілкового комітету 
............................................. 
(назва профспілкової організації) 

№ ......... від .......................... 
АКТ 

прийому-передачі справ 
..................................................................................................................................... 

(назва профспілкової організації) 

...................... року № м ..................... 
Підстава: Рішення звітно-виборної конференції від ................................ року  

прот. № ... (при зміні голови профспілкової організації) 
 Розпорядження №…..  від ….. (при зміні завідуючого фінансовим 

відділом, головного бухгалтера, бухгалтера) 

Станом на ....................................... 200........... працює .................................... 
осіб, з них .......................................... – членів профспілки (        %). 

Відповідно до кошторису на рахунок профкому за період з ................ по 
................... надійшли профспілкові внески на суму ................... гривень.      
Останні перерахування надійшли за ............. місяць 200....року, 
заборгованість становить ...................... гривень. 

Залишок грошових коштів в касі профкому становить .......................... 
грн. 

Залишок грошових коштів на поточному рахунку ................................... 
становить ........................................................ грн. 

Заборгованість по перерахуванням вищій за рангом організації складає 
.................... гривень, із них: 

дорпрофсожу ..................................................., 
теркому ............................................................. 

Залишок коштів на поточних рахунках в банках: 
п/р №………………………                       сума ……………грн. 
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В наявності: 
................................. облікових карток членів профспілки, 
з них ................................ незаповнених; 
бланків профспілкових квитків з № .................. по № ................... 

За рахунок профспілкового бюджету утримуються: 
- голова профспілкової організації з посадовим окладом ....... грн., 
- бухгалтер профкому з окладом ........................ грн. 

Виплачується доплата: 
- особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку  

в сумі грн. ............................ 
- голові цехкому в сумі грн. ............................ тощо 

В профкомі знаходяться: 
1. Протоколи профспілкових зборів (конференцій) 
з № .............. по № ..................... за .................. рік, 
з № .............. по № ..................... за .................. рік тощо. 
2. Протоколи засідань профкому 
з № .............. по № ..................... за .................. рік, 
з № .............. по № ..................... за .................. рік тощо. 
3. Плани роботи за період................................................................................ 
4. Журнал реєстрації вхідних документів .................................................... 
5. Журнал реєстрації вихідних документів ................................................... 
6. Журнал реєстрації звернень членів профспілки. 
7. Статистичні звіти: 

7.1.  З питань профспілкової роботи ...............................; 
7.2.  З охорони праці .............................; 
7.3. Фінансові ....................................... 

8. Діючі договори. 
9.Бюлетені для таємного голосування по виборах 

.................................................................................................................................... 
10. Колективний договір за ............................................. рік. 
10. Документи комісій профкому: (окремо по кожній комісії). 
11. Заяви про прийняття до профспілки в кількості ............................... 
12. Заяви членів профспілки про згоду на перерахування членських 

профспілкових внесків бухгалтерією підприємства (установи) ……………….. 
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 Прошу приготувати посвідчення. Ставлю на голосування. 
Хто за …………., проти ………………., утримався ……………… . 
Стосовно персонального складу є зауваження? Голосуємо. 
Обраних прошу зайняти місця в президії. 

(Президія конференції зі свого складу визначає головуючого). 
Головуючий:  
Шановні делегати! Переходимо до виборів: 
- секретаріату; 
- редакційної комісії; 
- мандатної комісії;  
- лічильної комісії.  
Пропозиції вам було роздано під час реєстрації. Чи будуть зміни та 

доповнення щодо кількісного та персонального складу даних комісій? 
Хто за те, щоб робочі органи конференції обрати в запропонованому 

складі, прошу голосувати.  
Проти   – ? 
Утримався  – ? 
Робочі органи конференції обрані. 

 Головуючий: Делегатів, обраних до складу робочих органів нашої 
конференції, прошу розпочати роботу. 
 - редакційна комісія –   стіл № ……. 
 - мандатна комісія –  ……………… 
 - лічильна комісія –   …..…………. 
 - секретаріат          –   ..……………. 

Головуючий: Шановні делегати! Нам необхідно затвердити порядок 
денний і регламент. Пропозиції вам також було роздано під час реєстрації. 
Які  будуть зауваження? 

Хто за те, щоб затвердити порядок денний і регламент конференції, 
прошу підняти посвідчення. Хто проти…, утримався…. 

*** 
Головуючий: Шановні делегати! Приступаємо до розгляду першого 

питання порядку денного конференції. Слово для звітної доповіді надається 
голові профспілкової організації Петренку І.В.  

(Після доповіді). 
Головуючий: Шановні делегати! Є пропозиція заслухати звіт 

ревізійної та мандатної комісій, а потім розпочати обговорення.  
Заперечень немає? 
Приймається. 
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Додаток № 12 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПОРЯДОК 
ведення звітно-виборної конференції профспілкової організації 

 

15 травня 2011 р. 
 

Початок о 15 год. 00 хв. 
 

Відкриття конференції – Петренко І.В., голова профспілкової 
організації. 
 

Шановні делегати!  Гості конференції! 
 

 За встановленою нормою представництва 1 делегат від …………….. 
членів профспілки на звітно-виборну конференцію профспілкової організації 
обрано …… делегатів.  
 За даними реєстрації, на конференцію прибуло ………… делегатів. У 
відповідності з п.7.10 Статуту профспілки наша конференція правомірна.  

Вношу пропозицію почати роботу конференції. Хто за цю пропозицію, 
прошу голосувати: 

За  – ? 
Проти   – ? 
Утримався  – ? 
Дозвольте звітно-виборну конференцію первинної профспілкової 

організації локомотивного депо Чернігів оголосити відкритою.  
(Звучить Гімн профспілки) 
На конференцію запрошено 18 осіб з числа профспілкового активу. 
В роботі нашої конференції беруть участь: ………………………..…...... 
……………………………………………………………………….……… 
Більшість запрошених також є. 
Шановні делегати! 
Для ведення конференції нам необхідно обрати: президію, секретаріат, 

мандатну, лічильну та редакційну комісії. 
 Слово для пропозиції щодо складу президії конференції надається 
делегату …………………………………………………………………………… 
 Чи будуть у делегатів зауваження щодо кількісного складу президії? 
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13. Листування з вищими за підпорядкуванням профспілковими 
органами за .................................... роки. 

14. Пропозиції, заяви, скарги членів профспілки за ............................. 
роки в кількості ................................ аркушів. 

15. Заяви на одержання профспілкових квитків і звіти про використані  
бланки профспілкових квитків за період з ..................... по 
.................................. роки. 

16. Описи документів, переданих до архіву в ....................................... 
роках. 

17. Нормативна база профспілки випуски № ..... – № ..... в кількості 
......................................... примірників. 

18. Печатка профкому. 
19. Кутовий штамп. 
20. Бланки профкому в кількості ..................................................... 

примірників. 
21. Література (назва кожного примірника). 

 
 
Справи здав .............................. 
Прізвище, ім'я, по батькові 

Справи прийняв ......................... 
Прізвище, ім'я, по батькові 
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Д О Д А Т К И 
(ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ) 
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Додаток №11 
 

ЗРАЗОК ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 
 
14.00-14.50 Реєстрація делегатів і запрошених. 

 
14.50-15.00 Запрошення та розміщення делегатів у залі. 

 
15.00-15.10 Відкриття конференції. Вибори робочих органів. 

 
15.10-15.40 Звіт комітету профспілки. 

 
15.40-15.50 Звіт ревізійної комісії. 

 
15.50-16.00 Доповідь мандатної комісії. 

 
16.00-16.40 Обговорення доповідей. 

 
16.40-17.00 Перерва.  

 
17.00-17.10 Відповіді на запитання, заключне слово голови 

профспілкової організації. 
 

17.10-17.20 Прийняття постанов 
 

17.20-18.00 Вибори голови, заступника голови профспілкової 
організації, профспілкового комітету, голови, заступника 
голови та членів ревізійної комісії профспілкової організації,  
делегатів на конференцію вищого за підпорядкуванням 
профспілкового органу, з'їзд.  
Про делегування до складу теркому (дорпрофсожу) 
профспілки.  
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Додаток № 10 
 

ЗРАЗОК ЗАПРОШЕННЯ НА ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ 
(КОНФЕРЕНЦІЮ) 

 
 
 

Профспілка залізничників  і  транспортних  будівельників України 
Первинна профспілкова організація локомотивного депо Чернігів 

   00000, м. Чернігів,  вул. ................., 15  Тел. (044) 23 – 00 – 70, тел/факс – 23 – 00 –74   
……………………………………………………………………………………………………... 

12 травня 2011 р.    № 21      

 
 

Начальнику служби локомотивного господарства 
Південно-Західної залізниці 
..................................................................... 

 
Шановний  ..........................................................! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі звітно-виборної конференції 

первинної профспілкової організації локомотивного депо Чернігів, яка 

відбудеться 25 травня 2011 року в актовому залі депо.  

Початок роботи конференції о 15 годині. 

  
 
 
 
 Голова первинної  
профспілкової організації                                                              І.І. Петренко 
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Додаток № 1 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ 
 ЗАСІДАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ  

 
Профспілка залізничників і транспортних будівельників України 

.............................................................................................................. 
(найменування первинної профспілкової організації) 

 

ПРОФСПІЛКОВИЙ  КОМІТЕТ  
 

10.11.2010 року                      Протокол  № 10                             м. Чернігів 
 
Головуючий:  Петренко І.В. – голова первинної профспілкової організації.  
Обрано профспілковий комітет в складі ____ осіб. 
Присутні члени профспілкового комітету : ……………………………………. 
.................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................... 

(прізвище, ініціали) 
Запрошені: ................................................................................................................ 
........................……………………………………………………....……………… 
..................................................................................................................................... 

(прізвище, ініціали, посада) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про проведення звітно-виборної кампанії в первинній профспілковій 

організації локомотивного депо Чернігів. 
2. Про проведення звітно-виборних профспілкових зборів 

(конференції) молодих членів профспілки. 
3. Про утворення комісії профспілкового комітету з підготовки звітно-

виборної кампанії. 
 
1. СЛУХАЛИ:  
Петренко І.В. – Відповідно до Статуту профспілки та постанови Ради 

профспілки від 25 березня 2010 року в першому півріччі 2011 року необхідно 
провести звіти і вибори. 

Протягом січня – березня провести звітно-виборні збори в профгрупах і 
цехових організаціях, а протягом березня – липня провести звітно-виборні 
збори або конференцію первинної профспілкової організації.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Провести: 

- протягом лютого – березня звітно-виборні збори в 
профгрупах; 

- протягом березня звітно-виборні збори (конференції) в 
цехових організаціях. 

2. Зважаючи на умови роботи в депо, провести звіти та вибори в 
первинній профорганізації в травні 2011 року на конференції. 

3. Визначити норму представництва делегатів на конференцію: 
один делегат від ..................... членів профспілки. 

Голосували: “за” – 
“проти” – 
“утрималися” – 

 
2. СЛУХАЛИ:  
Петренко І.В. – Відповідно до постанови Ради профспілки нам 

необхідно графіком на випередження провести звітно-виборні збори 
(конференцію) молодих членів профспілки первинної профспілкової 
організації.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Провести звітно-виборні збори (конференцію) молодих членів 

профспілки первинної профспілкової організації в квітні 2011 року 
2. Визначити норму представництва делегатів на конференцію молодих 

членів профспілки: 
один делегат від ..................... молодих членів профспілки. 

Голосували: “за” – 
  “проти” – 
 “утрималися” – 

 
3. СЛУХАЛИ: . 
Петренко І.В. –  Пропоную створити комісію з підготовки звітно-

виборної  конференції в складі ... осіб. 
Які будуть пропозиції щодо персонального складу? 
ВИСТУПИЛИ: 
Вовк М.М. –  Пропонується до комісії обрати: 

1. ……………………………………. 
2. .…………………………………… тощо. 

Головченко О.В. – Вважаю, що ………………………………………… 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Затвердити комісію профспілкового комітету з підготовки звітно-
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Додаток № 9 

 

ЗРАЗОК ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ  
(КОНФЕРЕНЦІЮ) 

 
 
 
 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
 

  
25 травня 2011 року о 15 годині в приміщенні актового залу 

відбудуться ХХІІ звітно-виборні збори (конференція) первинної 
профспілкової організації локомотивного депо Чернігів. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  
1. Звіт профспілкового комітету за період роботи з ………. по ………. 
2. Звіт ревізійної комісії профспілкової організації. 
3. Вибори голови профспілкової організації.  
4. Вибори заступника голови профспілкової організації. 
5. Вибори профспілкового комітету. 
6. Вибори голови ревізійної комісії профспілкової організації. 
7. Вибори заступника голови ревізійної комісії профспілкової організації. 
8. Вибори ревізійної комісії профспілкової організації. 
9. Вибори делегатів на конференцію територіальної (дорожньої) 

профспілкової організації. 
10. Делегування до складу теркому (дорпрофсожу) профспілки. 

 
 Для підготовки конференції створена робоча комісія на чолі з членом 
профкому Чорним І.І. (тел. 50-46). 
 Прохання до членів профспілки свої зауваження і  пропозиції 
направляти в  комісію до 15 травня п.р. 

 
Профком 
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С П И С О К 

(бюлетень) 
кандидатур для таємного голосування по виборах делегатів на 

…………………………………………………………………………………… 
(назва конференції, з’їзду тощо) 

1. ………………………………………………. 
(прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо. 
(прізвище, ініціали) 

 
С П И С О К 

(бюлетень) 
кандидатур для таємного голосування по виборах делегованих до 

…………………………………………………………………………………… 
(назва конференції, з’їзду тощо) 

1. ………………………………………………. 
(прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо. 
(прізвище, ініціали)
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виборної кампанії у складі: 
1. ……………………………………. 
2. .…………………………………… тощо. 

2. Запропонувати комісії подати на затвердження профкому: 
– План підготовки та проведення звітно-виборної кампанії; 

До 10 грудня 2010 року  
– Графік проведення звітно-виборних зборів в профгрупах і цехових 

організаціях. 
До 15 січня 2011 року  

Голосували: “за” – 
“проти” – 
“утрималися” – 

 
 
 
 
 
 
 
Голова первинної  
профспілкової організації (підпис) Петренко І.В.  

 

                                                  печатка
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Додаток № 2 
 

ЗРАЗОК ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ 
ЗВІТНО-ВИБОРНОЇ  ПРОФСПІЛКОВОЇ  КАМПАНІЇ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
профспілковим комітетом  
 15.12.2010 р., прот. № 51 

П Л А Н 
підготовки і проведення  

звітно-виборної профспілкової кампанії 
 

№ 
з/п Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповіда-
льні за 

виконання 
1.  Підготувати до розгляду на засіданні 

профкому питання: 
- про дату проведення зборів 

(конференції) первинної профспілкової 
організації, визначення норми 
представництва делегатів (якщо буде 
проводитися конференція); 

- про дату проведення зборів 
(конференції) молодих членів 
профспілки, визначення норми 
представництва делегатів (якщо буде 
проводитися конференція); 

- про план підготовки та проведення 
зборів (конференції); 

- про підготовку звіту про роботу комітету 
профспілки за період з ……… по …..….; 

- про визначення порядку формування 
складу профспілкового органу, 
ревізійної комісії – безпосередньо на 
зборах (конференції) чи шляхом прямого 
делегування; 

- про визначення квоти при формуванні 
профспілкового органу шляхом прямого 
делегування; 

- про пропозиції щодо кандидатури на 
посаду голови первинної профспілкової 
організації (з урахуванням резерву). 

Грудень 
2010 року – 
січень 2011 
року 
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С П И С О К 
(бюлетень) 

кандидатур для таємного голосування по виборах 
голови ревізійної комісії 

…………………………………………………………………………………… 
(назва організації, підприємства) 

1. ………………………………………………. 
(прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо. 
(прізвище, ініціали) 

 
С П И С О К 

(бюлетень) 
кандидатур для таємного голосування по виборах 

заступника голови ревізійної комісії 
…………………………………………………………………………………… 

(назва організації, підприємства) 
1. ………………………………………………. 

(прізвище, ініціали) 
2. …………………………………………….. тощо. 

(прізвище, ініціали) 
 

С П И С О К 
(бюлетень) 

кандидатур для таємного голосування по виборах 
членів ревізійної комісії 

…………………………………………………………………………………… 
(назва організації, підприємства) 

 
1. ………………………………………………. 

(прізвище, ініціали) 
2. …………………………………………….. тощо. 

(прізвище, ініціали) 
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Додаток № 8 

ЗРАЗКИ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ 
 

С П И С О К 
(бюлетень) 

кандидатур для таємного голосування по виборах  
голови профспілкової організації  

…………………………………………………………………………………… 
(назва організації, підприємства, структурного підрозділу) 

1. ………………………………………………. 
(прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо. 
(прізвище, ініціали) 

 

С П И С О К 
(бюлетень) 

кандидатур для таємного голосування по виборах 
заступника голови профспілкової організації  

…………………………………………………………………………………… 
(назва організації, підприємства, структурного підрозділу) 

1. ………………………………………………. 
(прізвище, ініціали) 

2. …………………………………………….. тощо. 
(прізвище, ініціали) 

 
С П И С О К 

(бюлетень) 
кандидатур для таємного голосування по виборах  

членів профспілкового комітету 
…………………………………………………………………………………… 

(назва організації, підприємства, структурного підрозділу) 
1. ………………………………………………. 

(прізвище, ініціали) 
2. …………………………………………….. тощо. 

(прізвище, ініціали) 
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2.  Направити цеховим комітетам, профгрупам 
постанову профкому про скликання 
конференції та анкети делегатів і членів 
профкому, делегованих до його складу. 

Січень 
2011 року 

 

3.  Ознайомити цехові комітети, профгрупи з 
пропозиціями профкому щодо кандидатури 
на посаду голови первинної профспілкової 
організації (пропозиції надаються з 
урахуванням раніше складених і 
затверджених профспілковим органом 
списків осіб, рекомендованих в резерв). 

Січень 
2011 року 

 

4.  Підготувати скорочений звіт про діяльність 
профкому для виступу його членів у 
структурних підрозділах під час звітно-
виборних зборів у профгрупах, звітно-
виборних зборів  (конференцій) у цехових 
організаціях. 

До 1 
лютого 

2011 року 

 

5.  Провести інструктивну нараду з головами 
цехкомів, профгрупоргами щодо організації 
звітно-виборної кампанії. 

До 1 
лютого 

2011 року 

 

6.  Узгодити графік проведення звітів і виборів 
у цехових організаціях і профгрупах, 
затвердити його на засіданні профкому. 

До 1 
лютого 

2011 року 

 

7.  Організувати виступи членів профкому, голів 
комісій, голови молодіжної ради на зборах у 
структурних підрозділах із звітами про 
роботу. 

Лютий – 
березень 
2011 року 

 

8.  Забезпечити організоване та своєчасне 
надходження до профкому: 
• Витягів з протоколів профспілкових 

зборів профгруп і цехових організацій 
щодо: 

- отриманої оцінки роботи 
профспілкового органу,  

- критичних зауважень та 
пропозицій щодо роботи 
профспілкових органів всіх 
рівнів; 

- делегування до складу профкому,  
ревкомісії; 

- пропозиції щодо кандидатури на 

Лютий – 
березень 
2011 року 
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посаду голови первинної 
профспілкової організації; 

- виборів делегатів конференції; 
• Списків обраного активу; 
• Витягу з протоколу  зборів (конференції) 

молодих членів профспілки про вибори 
делегатів конференції; 

• Анкет делегатів конференції, делегованих 
членів профкому та ревкомісії. 

9.  Підготувати звітну доповідь профкому. Березень 
2011 року 

 

10.  Підготувати до розгляду на засіданні 
профкому питання: 

- про затвердження звіту про роботу 
комітету профспілки за період з 
……………  по ……………….; 

- про проект рішення звітно-виборних 
зборів (конференції); 

- про кошторис витрат на проведення 
зборів (конференції); 

- про витяги з протоколів звітно-виборних 
зборів, конференції  профгруп, цехових 
організацій, тощо про  обрання делегатів  
конференції, з’їзду; 

- про пропозиції щодо робочих органів 
зборів (конференції); 

- про пропозиції щодо кандидатур на 
посаду голови первинної профспілкової 
організації; 

- про пропозиції щодо персонального 
складу нових виборних органів  (з 
урахуванням соціального і вікового 
складу) – профспілкового комітету, 
ревізійної комісії; 

- про форму бюлетеня – списків для 
закритого (таємного) голосування; 

- про форму посвідчення делегата. 
 

Квітень 
2011 року 

 

11.  Підготувати інформаційний матеріал про 
роботу профкому за звітний період для 
делегатів конференції. 

Квітень 
2011 року 
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Додаток № 6 
 

№_________ 
 

 
А Н К Е Т А   Д Е Л Е ГА Т А 

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові  
2. Дата народження  
3. Стать  
4. Освіта  
5. Місце роботи   
6. Посада  
7. Громадські (профспілкові) 

обов’язки 
 

8. Від якої організації обраний  
9. Домашня адреса  

(з поштовим індексом) 
 

10. E-mail, Lotus Notes  
11. Телефон робочий  

мобільний  
 

"       " …….……….. 2011 р.            
Підпис делегата ……………………………. 

 
 

 
Додаток № 7 

 
ЗРАЗОК  ПОСВІДЧЕННЯ  ДЕЛЕГАТА 

 

                                      Посвідчення  № …..  
___________________________ 

(прізвище) 
___________________________ 

(ім’я, по батькові) 
є делегатом ____ звітно-виборної конференції 

первинної  профспілкової організації 
 ______________________________  

(назва організації, підприємства, структурного підрозділу) 
______________________________ 

 

2011 р.                                                       
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• редакційної комісії; 
• лічильної комісії. 

 

ДЛЯ МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ: 
1. Постанова профкому про встановлення норм представництва на 

конференції та делегування до складу виборних органів. 
2.  Протоколи (або витяги) про обрання делегатів на конференцію. 
3.  Протоколи (або витяги) про делегування до складу профкому. 
4.  Дані реєстрації про наявність делегатів на конференції. 
5.  Анкети делегатів. 

 
ДЛЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: 

 

(ПРИ ВІДКРИТОМУ ГОЛОСУВАННІ) 

1.  Інструкція про проведення звітів і виборів у профспілці. 
2.  Списки членів профспілки або списки делегатів. 
3. Проекти протоколів лічильної комісії (прот. № 1 про розподіл 

обов'язків, прот. № 2 - про результати голосування). 
 

(ПРИ ТАЄМНОМУ ГОЛОСУВАННІ) 

1.  Інструкція про проведення звітів і виборів у профспілці. 
2.  Списки членів профспілки або списки делегатів. 
3. Проекти протоколів лічильної комісії (прот. № 1 про розподіл 

обов'язків, прот. № 2 - про результати таємного голосування). 
4. Скриньку для таємного голосування з відповідним набором 

(пластиліном, шпагатом, печаткою). 
5.  Бланки бюлетенів або папір,  папір для копіювання.  
6.  Ручки, олівці. 
7. Засоби тиражування (комп’ютер, друкарська машинка, ксерокс, 

інше). 
8. Великий конверт або папір для упаковування матеріалів лічильної 

комісії (бюлетені, протоколи, списки членів профспілки або делегатів 
конференції, в яких робляться відмітки про видачу бюлетенів).  
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12.  Підготувати списки  членів профспілки, 
(делегатів), списки запрошених на збори 
(конференцію). 

Квітень 
2011 року 

 

13.  Підготувати списки членів нового складу 
профкому, ревкомісії, делегованих цеховими 
профорганізаціями, профгрупами. 

Квітень 
2011 року 

 

14.  Підготувати для проведення зборів 
(конференції): 
• проекти постанов зборів (конференції) 

за звітними доповідями профспілкового 
комітету і ревкомісії; 

• порядок денний зборів (конференції) та 
регламент їх роботи; 

• порядок ведення зборів (конференції);  
• пропозиції щодо кандидатур на посаду 

голови первинної профспілкової 
організації; 

• пропозиції щодо складу профкому; 
• пропозиції щодо складу: президії, 

секретаріату, мандатної комісії, 
лічильної комісії, редакційної комісії; 

• пропозиції щодо організації роботи 
різних служб (гардероб, буфет тощо); 

• запрошення для учасників; 
• об'яви про проведення зборів, 

конференції; 
• таблички для реєстрації. 

Квітень 
2011 року 

 

15.  Підготувати приладдя, необхідне для 
проведення зборів (конференції): 
• урну для таємного голосування; 
• пластилін, печатку, шпагат; 
• блокноти, ручки, папір. 

20 травня 
2011 року 

 

16.  Підготувати приміщення для роботи 
лічильної комісії. 

Квітень 
2011 року 

 

17.  Забезпечити підготовку приміщення для 
проведення  конференції. 

Квітень 
2011 року 

 

18.  Організувати реєстрацію учасників, 
стенографування зборів (конференції). 

Квітень 
2011 року 
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19.  Узагальнити пропозиції та критичні 
зауваження, висловлені учасниками зборів 
(конференції), затвердити на засіданні 
профкому заходи щодо їх реалізації та 
направити причетним. 

Червень 
2011 року 

 

20.  Скласти списки нового складу профкому, 
ревізійної комісії.  

Червень 
2011 року 

 

21.  Направити постанови звітно-виборних зборів 
(конференції) цеховим комітетам 
профспілки, профгрупам, членам ревкомісії, 
адміністрації підприємства. 

Червень 
2011 року 
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Додаток № 5 
 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, МАТЕРІАЛІВ 
ТА ОБЛАДНАННЯ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ЗБОРІВ 
(КОНФЕРЕНЦІЇ) 

 
ДЛЯ ЗБОРІВ, КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Статистичний звіт про кількісний та якісний склад профспілкової 
організації. 

2. Кількісний і якісний склад профорганізації в розрізі цехових 
організацій і профгруп. 

3. Витяги з протоколів зборів профгруп і цехових організацій з оцінкою 
роботи.  

4. Витяги з протоколів зборів профгруп і цехових організацій  щодо 
обрання делегатів на конференцію. 

5. Витяги з протоколів зборів (конференції) молодих членів профспілки  
щодо обрання делегатів на конференцію. 

6.  Витяги з протоколів зборів профгруп і цехових організацій  щодо 
кандидатур на голову первинної профспілкової організації і делегування до 
складу профспілкового органу, ревізійної комісії (якщо прийнято відповідне 
рішення). 

7.  Список членів профспілки, делегатів конференції.  
8.  Дані про наявність членів профспілки, делегатів  (за реєстрацією). 
9.  Порядок денний.  
10.  Регламент роботи. 
11.  Порядок ведення зборів (конференції). 
12. Звітна доповідь профкому, попередньо затверджена на його 

засіданні. 
13. Доповідь ревізійної комісії профспілкової організації, затверджена 

на її засіданні. 
14. Проекти постанов за звітами профкому та  ревізійної комісії. 
16. Попередньо обговорені пропозиції щодо складу: 

• президії конференції;  
• мандатної комісії;   
• секретаріату конференції; 



 48 

Додаток № 4 
 

ЗРАЗОК ПЛАНУ 
звітної доповіді ревізійної комісії профспілкової організації 

1. Склад ревізійної комісії, оцінка роботи членів ревкомісії. 
2. Кількість проведених ревізій за строк з моменту обрання, які 

напрямки профспілкової роботи перевірялися. Наприклад: 
-  Виконання профспілкового кошторису;  
-  Стан фінансової діяльності, обліку та звітності; 
-  Доцільність придбання культ- та спортінвентарю, забезпечення його 

зберігання та використання; 
-  Проведення інвентаризацій матеріальних цінностей та інвентарю; 
-  Правильність розподілу та використання путівок; 
- Стан обліку працюючих і пенсіонерів, які перебувають на 

профспілковому обліку, сплата ними профспілкових внесків;  
-  Ведення протоколів та діловодство, зберігання документації; 
-  Кількість перевірок контролюючими органами державної влади та їх 

результати; 
- Перевірка термінів розгляду скарг та заяв, що надходили до 

профспілкової організації; 
- Інформаційна робота організації. 
3. Участь голови ревізійної комісії в засіданнях профкому (президії). 
4. Розгляд результатів ревізій на засіданнях профкому (президії) та які 

рішення прийняті за актами перевірок, як виконувалися пропозиції 
ревкомісії. 

5. Як виконувався кошторис, статті доходів та витрат, які платні заходи 
проводилися профспілковою організацією, наприклад: 

- Кількість отриманих та використаних путівок на оздоровлення та 
відпочинок працівників та членів їхніх сімей (у т. ч. кількість оздоровлених 
дітей), які проведені екскурсії, лекції тощо; 

-  На яку суму є наявний інвентар і хто його використовує; 
-  Кому надавалася матеріальна допомога і на яку суму. 
7. Яким чином забезпечується гласність у роботі профкому. 
8. Зробити висновки про роботу комітету профспілки, внести пропозиції 

щодо подальшої роботи профкому. 
Звітна доповідь готується на основі актів ревізій, 

 тематичних перевірок і затверджується на засіданні ревізійної комісії. 
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Додаток № 3 

 
ЗРАЗОК ПЛАНУ  

звітної доповіді комітету профспілки 
Вступ. Коротко висвітлити, стан справ на підприємстві, в організації, 

установі, загальну ситуацію, на тлі якої працював профком, вказати, чим 
характеризувався звітний період для профспілкової організації. 

Регламент: 2 хвилини. 
Чітко окреслити, як виконані рішення минулих звітно-виборних зборів  

(конференції), критичні зауваження та пропозиції членів профспілки. 
Регламент: 2 хвилини. 

Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів 
працівників: 

-  Робота профкому щодо укладення та контролю за виконанням 
колективного договору;  

-  Забезпечення продуктивної зайнятості працівників. Забезпечення 
додаткових робочих місць, адаптація під час скорочення штату або 
чисельності; 

- Професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників;  
- Оплата праці. Контроль профкому за дотриманням законодавства про 

оплату праці, в тому числі режиму праці та відпочинку, понаднормових 
годин роботи та роботи у вихідні дні. Своєчасність виплати заробітної плати;  

- Соціальний захист працівників під час реструктуризації підприємства; 
- Використання можливостей комісії з трудових спорів, законодавства 

про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) для 
захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників; 

- Використання права, наданого законодавством, для отримання 
необхідної фінансово-економічної інформації від роботодавця і використання 
її в інтересах трудового колективу;  

- Забезпечення працівників паливом та поліпшення їх житлових умов; 
- Контроль за роботою структурних підрозділів громадського 

харчування, комунально-побутового обслуговування на підприємстві; 
- Робота комісії з питань захисту соціально-економічних інтересів членів 

профспілки; 
Регламент: 10 хвилин. 

Охорона праці та здоров'я членів профспілки: 
-  Участь представників профкому в роботі комісії із 

загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та 
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похованням;  
-  Аналіз стану умов та безпеки праці на виробництві за звітний період, 

основні причини нещасних випадків і професійної захворюваності; 
- Добровільне медичне страхування та організація роботи лікарняних 

кас; 
-  Виконання зобов’язань колдоговору з охорони праці. Які пільги, крім 

тих, що передбачені законодавством про охорону праці, надавалися 
потерпілим та сім'ям загиблих на виробництві; 

- Страхування членів профспілки від нещасних випадків; 
-  Аналіз використання коштів для запобігання нещасним випадкам, 

поліпшення умов праці (всього та в перерахунку на одного працівника) у 
порівнянні з витратами на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві; 

-  Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, а також спецхарчуванням та молоком. 
Скільки на це витрачено коштів; 

-  Аналіз стану захворюваності працівників, втрат робочого часу з цих 
причин; 

-  Проведення профілактичної роботи щодо зниження захворюваності 
працівників; 

-  Робота комісії профкому з питань охорони праці, громадських 
інспекторів на робочих місцях; 

Регламент: 10 хвилин. 
Культурно-масова та фізкультурно-спортивна робота  
-  Стан об'єктів соціально-культурного призначення;  
-  Оздоровлення працівників та членів їхніх сімей у санаторіях, будинках 

та базах відпочинку, санаторіях-профілакторіях; 
-  Використання коштів на утримання відомчих баз відпочинку, дитячих 

оздоровчих закладів, інших об'єктів соціально-культурного призначення; 
- Організація та проведення екскурсій, тематичних вечорів, зустрічей, 

концертів; 
-  Фізкультурна та спортивна робота, участь у змаганнях, робота 

спортивних секцій, груп; 
-  Робота з дітьми, організація їхнього оздоровлення; 
-  Робота відповідної комісії. 

Регламент: 10 хвилин. 
Організаційна робота: 
-  Структура профспілкової організації, її зміни; 

 47 

-  Робота профкому щодо залучення до профспілки нових членів; 
-  Робота з молоддю, жінками;  
-  Підсумки звітів та виборів у структурних підрозділах; 
-  Навчання профспілкового активу; 
-  Робота профкому (президії) за звітний період (аналіз засідань та 

розгляду найважливіших питань, їх дієвість). Робота постійних комісій, 
оцінка роботи кожного члена профкому, президії; 

-  Проведення засідань профкому, профспілкових зборів та конференцій; 
-  Аналіз розгляду скарг і заяв членів профспілки, яких вжито заходів; 
-  Робота комісії з організаційних питань. 

Регламент: 5 хвилин. 
Кожен розділ доповіді повинен бути насичений фактами та конкретними 

прикладами роботи. 
Закінчується звітна доповідь узагальненнями й висновками, програмою 

пріоритетних напрямків роботи на наступний період. 
Звітна доповідь заслуховується на засіданні профкому, який приймає 

рішення про її затвердження та внесення на звітно-виборні збори 
(конференцію) з визначенням доповідача. 
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