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           Наближається звітно-виборна кампанія в галузевій Профспілці. Враховуючи 

побажання і запити профспілкового активу з питань проведення звітів і виборів 

минулої кампанії, виконавчим апаратом комітету обласної організації Профспілки 

у відповідності до вимог Статуту та Інструкції про звіти і вибори відпрацьовано 

зразки протоколів засідань лічильної комісії звітно-виборних зборів і конференцій 

Зразки протоколів засідань лічильної комісії звітно-виборних зборів в ППО уміщені 

в методичній розробці «Профспілкові звіти і вибори: інструктивні, нормативні 

матеріали» (редакція 2014 року). Зразки протоколів засідань лічильної комісії 

звітно-виборних конференцій РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ уміщені у цьому 

збірнику. 

         Бланки протоколів лічильної комісії (окремо для відкритого і таємного 

голосування) повинні бути підготовлені завчасно. Самі протоколи обов’язково 

затверджуються звітно-виборними зборами (конференцією) шляхом голосування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протоколи засідань лічильної комісії звітно-виборної конференції РО, МО 
Профспілки, ППО ВНЗ 

 
П Р О Т О К О Л 

засідання лічильної комісії 
звітно-виборної  профспілкової конференції РОП, МОП, ППО ВНЗ 

                  
___ ._______.20___р.                       м. Запоріжжя                                     №1 
 
Присутні члени лічильної комісії:    
1.____________ 
2.____________ 
3.____________ 
4.____________ 
5.____________  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Про вибори голови лічильної комісії. 
2.Про вибори секретаря лічильної комісії. 
І. СЛУХАЛИ:  _________________________з пропозицією______________               

 (ПІБ) 

      ПОСТАНОВИЛИ: Обрати головою лічильної комісії  звітно-виборної                                     
конференції ______________________________________________ 
                                         (ПІБ повністю, профспілкове доручення)                                                                      

                           
      Результати голосування: 
                 за ________ чол. 
          проти ________ чол. 
утримались ________ чол. 
      ІІ. СЛУХАЛИ: _________________________з пропозицією ______ 
                                                  (ПІБ) 

__________________________________________________________ 
       ПОСТАНОВИЛИ: Обрати секретарем лічильної комісії звітно – виборної 
конференції ________________________________________________________ 
                                                            (ПІБ повністю, профспілкове доручення)               

                       _______________________________________________________ 
                                              
Результати голосування: 
                 за ________ чол. 
          проти ________ чол. 
утримались ________ чол. 
Голова комісії: _____________________         __________________ 
                                          (підпис) (ПІБ) 

Секретар:          _____________________         __________________ 
Члени комісії:   _____________________         __________________ 
                           _____________________         __________________ 
                           _____________________         __________________  
Протокол №1 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно, або 
подаються результати голосування .      



                                                                     П Р О Т О К О Л  
                       засідання лічильної комісії звітно-виборної конференції 
                                 по результатах відкритого (таємного) голосування 
                                     по виборах голови РОП, МОП, ППО ВНЗ 
* Аналогічно оформляється протокол по виборах заступника голови РОП, МОП, ППО ВНЗ 
* В ППО ВНЗ спочатку обирається ПК ППО, а потім голова ППО.  Зразок протоколу засідання 
лічильної комісії № 2 по виборах ПК ППО міститься в  брошурі  «Профспілкові звіти і вибори» 
(редакція 2014  року). 
 

___ ._______ . 20___р.                          м. Запоріжжя                                        № 2 
 
Присутні: 
Голова лічильної комісії ________________ 
Секретар _____________________________ 
Члени комісії:   ________________________ 
                           ________________________ 
                           ________________________ 
                               
                                     П О Р Я Д О К       Д Е Н Н И Й: 
 
1. Про вибори голови РОП, МОП, ППО ВНЗ. 
СЛУХАЛИ: Про результати відкритого (таємного) голосування по виборах 
                      голови РОП, МОП, ППО ВНЗ. 
 
       На конференцію РОП, МОП, ППО ВНЗ обрано ________делегатів. 
       Присутні  на  конференції  _________делегатів. 
                                               
 При відкритому голосуванні: 
У список для відкритого голосування внесені кандидатури: 
1. _______________________ 
                              (ПІБ) 

2. _______________________ 
3. _______________________ 
 
У  результаті відкритого голосування делегати проголосували так: 
1. _______________________         за _________проти _________утримались ____ 
 (ПІБ) 

2. _______________________         за _________ проти _________утримались ____ 
3. _______________________         за _________ проти _________утримались ____ 
ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого  голосування головою РОП, МОП, 
ППО ВНЗ обрано _____________________________________________________  
                                                                                        (ПІБ повністю) 

При таємному голосуванні: 

У список для таємного голосування по виборах голови РОП, МОП, ППО ВНЗ 
внесені кандидатури: 
1. _______________________ 
             (ПІБ) 

2. _______________________ 



3. _______________________ 
 
Видано бюлетенів для таємного голосування ___________ 
При розкритті виборчої скриньки виявлено ___________ бюлетенів. 
Недійсних _____________ бюлетенів. 
 
При підрахунку голосів встановлені результати: 
1. _______________________         за _________проти _________утримались _____ 
 (ПІБ) 

2. _______________________         за _________ проти _________утримались _____ 
3. _______________________         за _________ проти _________утримались _____ 
  
Додатково внесені в списки таємного голосування: 

1. _______________________ 
2. _______________________  
 

ПОСТАНОВИЛИ:  За результатами таємного голосування головою РОП, МОП, 
ППО ВНЗ обрано________________________________________________________  
                                                                                    (ПІБ повністю) 

Голова лічильної комісії:  ________________________                    ______________ 
                                                    (прізвище, ініціали)                                                                  (підпис) 

Секретар лічильної комісії  _______________________                    ______________ 
Члени лічильної комісії:       _______________________                    ______________ 
                                                _______________________                    ______________ 
                                                _______________________                    ______________ 
 
Протокол № 2 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно або 
подаються результати голосування. 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р О Т О К О Л 
засідання лічильної комісії звітно-виборної конференції 

про результатах відкритого(таємного) голосування 
по визнанню повноважень членів ради РОП, МОП 

 
 * В ППО ВНЗ такий протокол складається у разі, якщо ПК формується шляхом прямого 
делегування до його складу голів профбюро факультетів. 
 
____ .________ .20____р.                     м. Запоріжжя                                          № 3 
 
Присутні: 
Голова лічильної комісії ________________ 
Секретар _____________________________ 
Члени комісії:   ________________________ 
                           ________________________ 
                           ________________________ 
 
                                          П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й: 
 
     1. Про визнання повноважень членів ради РОП, МОП, ПК ППО ВНЗ. 
      СЛУХАЛИ: Про результати відкритого (таємного) голосування по визнанню 
                           повноважень членів ради РОП, МОП, ПК ППО ВНЗ. 
          На конференцію обрано _________делегатів. 

Присутні на конференції   ___________делегатів. 
 
Президією конференції запропоновано створити раду РОП, МОП, ПК ППО 

ВНЗ шляхом прямого делегування до неї (нього) голів ППО, голів профбюро 
факультетів; голів РОП, МОП, ППО ВНЗ та їх заступників за посадами у складі 
______ чоловік та визнати їх повноваження. 

 
Делегати за пропозицію проголосували так: 

за                      _________  
проти               _________  
утримались     _________  
* Таємне голосування оформляється як у протоколі № 2.  
ПОСТАНОВИЛИ: В результаті відкритого (таємного) голосування прийнято 
рішення про затвердження членів ради РОП, МОП, ПК ППО ВНЗ у складі 
___чоловік та визнання їх повноважень. 

 
Голова лічильної комісії:  ________________________                    ______________ 
                                                    (прізвище, ініціали)                                                                (підпис) 

Секретар лічильної комісії  _______________________                    ______________ 
Члени лічильної комісії:       _______________________                    ______________ 
                                                _______________________                    ______________ 
                                                _______________________                    ______________ 
 Протокол № 3 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно,  
або подаються результати голосування. 



                                             
П Р О Т О К О Л 

засідання лічильної комісії звітно-виборної конференції 
РОП, МОП, ППО ВНЗ  по результатах 

відкритого (таємного) голосування 
по виборах ревізійної комісії РОП, МОП, ППО ВНЗ 

 
     ___ .________ . 20______р.             м. Запоріжжя                                      № 4 
 
* Аналогічно складається протокол про вибори мандатної комісії. 
Присутні: 
Голова лічильної комісії ________________ 
Секретар лічильної  комісії ______________ 
Члени лічильної комісії:   _______________ 
                                             _______________ 
                                             _______________ 
 
                                        П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 
  1. Про вибори ревізійної комісії. 
   СЛУХАЛИ: Про результати відкритого (таємного) голосування по виборах 
                         ревізійної комісії РОП, МОП, ППО ВНЗ. 
    
На конференцію обрано ______делегатів. 
Присутні на конференції  _________ делегатів. 
 
При відкритому голосуванні: 
У список для відкритого голосування внесені кандидатури: 
1. _______________________ 
                               (ПІБ) 

2. _______________________ 
3. _______________________ 
4. _______________________ 
5. _______________________ 
 
У результаті відкритого голосування присутні  проголосували так: 
1. _______________________         за _________проти _________утримались _____ 
 (ПІБ) 

2. _______________________         за _________ проти _________утримались _____ 
3. _______________________         за _________ проти _________утримались _____ 
4. _______________________ за _________ проти _________утримались _____ 
5. _______________________ за _________ проти _________утримались _____ 
                                                                                  
 
ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого голосування ревізійну комісію РОП, 
МОП, ППО ВНЗ обрано в такому складі: 
1. _______________________ 
             (ПІБ) 



2. _______________________ 
3. _______________________ 
 

При таємному голосуванні: 

Видано бюлетенів для таємного голосування ___________ 
При розкритті виборчої скриньки виявлено ___________ бюлетенів. 
Недійсних _____________ бюлетенів. 
При підрахунку голосів встановлені результати: 
1. _______________________         за _________проти _________утримались ______ 
 (ПІБ) 

2. _______________________         за _________ проти _________утримались _____ 
3. _______________________         за _________ проти _________утримались _____ 
4. _______________________ за _________ проти _________утримались _____ 
5. _______________________ за _________ проти _________утримались _____ 
 
Додатково внесені в списки таємного голосування: 

1._______________________ 
2._______________________  
 

ПОСТАНОВИЛИ: До складу ревізійної комісії обрані: 
1. _______________________ 
             (ПІБ) 

2. _______________________ 
3. _______________________ 
 
Голова лічильної комісії __________________          _______________ 
                                               (прізвище, ініціали)                                   (підпис) 

Секретар лічильної  комісії ______________             _______________ 
Члени лічильної комісії:      ______________             _______________ 
                                                ______________             _______________ 
                                                ______________             _______________ 
 
Протокол № 4 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно, або 
подаються результати голосування. 

 

 

 

 

 

 

 
 



П Р О Т О К О Л 
засідання лічильної комісії звітно-виборної конференції 

РОП, МОП, ППО ВНЗ  по виборах делегатів  
на ХІХ звітно-виборну конференцію Запорізької обласної організації 

 Профспілки працівників освіти і науки України 
 
     ___ .________ .  20__р.                 м. Запоріжжя                                          № 5  
 
Присутні: 
Голова лічильної комісії ________________ 
Секретар лічильної  комісії ______________ 
Члени лічильної комісії:   _______________ 
                                             _______________ 
                                             _______________ 
 
                                        П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 
 
  1. Про вибори делегатів на ХІХ звітно-виборну конференцію Запорізької обласної 
організації  Профспілки працівників освіти і науки України. 
  СЛУХАЛИ: Про результати відкритого (таємного) голосування по виборах 
делегатів на ХІХ звітно-виборну конференцію Запорізької обласної організації  
Профспілки працівників освіти і науки України. 
                          
На конференцію обрано ______делегатів. 
Присутні на конференції  _________ делегатів. 
 
До списку делегатів на ХІХ звітно-виборну конференцію Запорізької обласної 
організації  Профспілки працівників освіти і науки України внесено: 
1. _______________________                    _______________________ 
                               (ПІБ)                                                                               (посада) 

2. _______________________                    _______________________  
3. _______________________                    _______________________ 
4. _______________________                    _______________________ 
5. _______________________                    _______________________ 
 
 

При таємному голосуванні: 

Видано бюлетенів для таємного голосування ___________ 
При розкритті виборчої скриньки виявлено ___________ бюлетенів. 
Недійсних _____________ бюлетенів. 
Результати відкритого (таємного) голосування: 
1. _______________________         за _________проти _________утримались ______ 
 (ПІБ) 

2. _______________________         за _________ проти _________утримались _____ 
3. _______________________         за _________ проти _________утримались _____ 
4. _______________________ за _________ проти _________утримались _____ 
5. _______________________ за _________ проти _________утримались _____ 



 
ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого (таємного) голосування делегатами 
на ХІХ звітно-виборну конференцію Запорізької обласної організації  Профспілки 
працівників освіти і науки України обрано: 
1. _______________________                  ___________________ 
             (ПІБ)                                                                                        (посада) 

2. _______________________                  ___________________ 
3. _______________________                  ___________________ 
 
Голова лічильної комісії __________________          _______________ 
                                               (прізвище, ініціали) 

Секретар лічильної  комісії ______________             _______________ 
Члени лічильної комісії:      ______________             _______________ 
                                                ______________             _______________ 
                                                ______________             _______________ 
 
Протокол № 5 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно, або 
подаються результати голосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
П Р О Т О К О Л 

засідання лічильної комісії звітно-виборної конференції 
РОП, МОП, ППО ВНЗ  по делегуванню кандидатур  
до складу комітету Запорізької обласної організації 

 Профспілки працівників освіти і науки України 
 
     ___ .________ . 20__р.                 м. Запоріжжя                                          № 6 
 
Присутні: 
Голова лічильної комісії ________________ 
Секретар лічильної  комісії ______________ 
Члени лічильної комісії:   _______________ 
                                             _______________ 
                                             _______________ 
 
                                        П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й: 
 
  1. Про делегування кандидатур до складу комітету Запорізької обласної 
організації  Профспілки працівників освіти і науки України 
 
  СЛУХАЛИ:  Про делегування кандидатур до складу комітету Запорізької обласної 
організації  Профспілки працівників освіти і науки України. 
                        
На конференцію обрано ______делегатів. 
Присутні на конференції  _________ делегатів. 
 
У список для відкритого (таємного) голосування внесені кандидатури: 
1. _______________________                    _______________________ 
                               (ПІБ)                                                                               (посада) 

2. _______________________                    _______________________  
3. _______________________                    _______________________ 
 
При таємному голосуванні: 
Видано бюлетенів для таємного голосування ___________ 
При розкритті виборчої скриньки виявлено ___________ бюлетенів. 
Недійсних _____________ бюлетенів. 
 
Результати відкритого (таємного) голосування: 
1. _______________________         за _________проти _________утримались ______ 
 (ПІБ) 

2. _______________________         за _________ проти _________утримались _____ 
3. _______________________         за _________ проти _________утримались _____  
  
ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого (таємного) голосування до складу 
комітету Запорізької обласної організації  Профспілки працівників освіти і науки 
України делеговано: 



                        
 1. _______________________                  ___________________ 
             (ПІБ)                                                                                        (посада) 

 Голова лічильної комісії __________________          _______________ 
                                               (прізвище, ініціали)                                    (підпис) 

Секретар лічильної  комісії ______________             _______________ 
Члени лічильної комісії:      ______________             _______________ 
                                                ______________             _______________ 
                                                ______________             _______________ 
 
Протокол № 6 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно, або 
подаються результати голосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


