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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

звітно-виборної конференції 

___________________ районної, міської організації Профспілки 

працівників освіти і науки України, ППО ВНЗ 

 

1. Про роботу ___________________ районної, міської організації Профспілки 

працівників освіти і науки України, ППО ВНЗ за період з ______ 2015 року по 

_______ 2020 року. 

 

2. Про роботу ревізійної комісії ___________________ районної, міської 

організації Профспілки працівників освіти і науки України, ППО ВНЗ за період 

з ______ 2015 року по _______ 2020 року. 

 

3. Про вибори голови районної, міської організації Профспілки, ППО ВНЗ. 

 

4. Про вибори заступника голови районної, міської організації Профспілки, 

ППО ВНЗ. 

 

5. Про вибори ради районної, міської організації Профспілки, ПК ППО ВНЗ. 

 

6. Про вибори ревізійної комісії. 

 

7. Про вибори мандатної комісії. 

 

8. Про вибори делегатів на ХХ звітно-виборну конференцію Запорізької 

обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України. 

 

9. Про делегування до складу комітету Запорізької обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України. 

 

10. Про внесення змін до Положення про ___________________ районну, 

міську організацію Профспілки працівників освіти і науки України, ППО ВНЗ. 
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Порядок ведення 
звітно-виборної конференції  _____________________ районної (міської) 

організації Профспілки працівників освіти і науки України,  ППО ВНЗ 

_______________________________________ 

 

Конференцію відкриває голова  ___________________ районної (міської, 

ППО ВНЗ)організації  Профспілки. 

                   

Шановні делегати конференції та запрошені! 

Перш ніж розпочати роботу конференції, прошу Вас відключити чи 

встановити тихий режим звуку мобільних телефонів. 

 Згідно з постановою ради (президії, ПК ППО ВНЗ) 

___________________________  від __.__. 2019 року на звітно-виборну 

конференцію  ______________________ районної (міської, ППО ВНЗ) обрано 

___ делегатів. Прибуло  на конференцію  ___ делегатів. Не з’явились  на 

конференцію з поважних причин  ___ делегатів. 

Запрошено на конференцію ____ осіб.  

Згідно п. 32 Статуту галузевої Профспілки звітно-виборна  конференція   

правомочна, якщо в її роботі  бере участь  на менше двох третин обраних 

делегатів. 

Пропонується  заслухати повідомлення мандатної комісії. 

Слово надається  голові мандатної комісії  __________________________.  

 

Інформація №1 голови мандатної комісії (додаток №1). 

 

Чи є запитання до голови мандатної комісії?   

Немає?  

Є пропозиція   повідомлення  мандатної комісії взяти до відома.  

Хто за це, прошу голосувати. Голосування проводиться особистими 

посвідченими.  

Хто проти? 

Утримались? 

Кворум дозволяє розпочати роботу нашої конференції. 

Які будуть пропозиції? 

Є пропозиція розпочати роботу конференції. 

Інших пропозицій немає? 

Голосуємо.  



4 

 

Хто за те, щоб роботу конференції розпочати, прошу голосувати 

посвідченнями делегатів .  

Хто проти? 

Утримався?  

Рішення  прийнято. Конференція вважається відкритою. 

 

          Звучить Гімн України, Гімн ФПУ  (один куплет з приспівом) 

 

Для участі у конференції запрошені: соціальні партнери, представники 

вищих профспілкових органів, 

______________________________________________, які не обрані делегатами, 

ветерани профспілкового руху. 

У роботі конференції беруть участь (представлення гостей): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________ 

Для  ведення    конференції пропонується обрати робочу президію. 

Від президії (ради, ПК ППО ВНЗ) вноситься пропозиція щодо обрання 

 робочої  президії у складі   __ осіб.  

Чи є інші пропозиції? Немає? 

Пропозиції щодо персонального складу робочої  президії: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________ 

Хто за цю пропозицію  прошу голосувати. 

Обраних та запрошених  до складу  президії конференції прошу зайняти 

місця за столом президії. 

Від президії, ради (ПК ППО ВНЗ) пропоную головою конференції обрати 

____________________________________________________________________ 

(голова конференції обов’язково повинен бути делегатом конференції). 

Голосування за кандидатуру голови конференції: 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 
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Голова конференції: перед розглядом порядку денного і регламенту 

конференції нам необхідно обрати робочі органи конференції: секретаріат, 

лічильну комісію, редакційну комісію. 

Пропозиції щодо складу робочих органів конференції попередньо  

погоджені  на засіданні президії, ради, ПК ППО ВНЗ  та надані Вам в 

матеріалах конференції. 

По кількісному складу робочих органів конференції не буде інших 

пропозицій?      Є необхідність голосувати? 

Підтримуємо запропоновані кандидатури чи будуть інші? 

Голосуємо поіменно чи списком? 

Ставимо на голосування.  

Хто за те, щоб обрати: 

- секретаріат із ___ осіб 

- лічильну комісію із ___ осіб 

- редакційну комісію  із ___ осіб 

Прошу секретаріат і членів комісій зайняти робочі місця за відведеними 

столами, провести організаційні засідання і приступити до роботи. 

Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи 

конференції.  

Перед затвердженням цих документів надамо слово лічильній комісії.   

Зачитується протокол №1 лічильної комісії (додається). 

Є пропозиція  повідомлення лічильної комісії взяти до відома та затвердити 

протокол №1 її засідання. 

Голосуємо.  

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 

 

На  Ваш розгляд виносяться порядок денний та регламент роботи 

конференції. 

Пропозиції щодо цих документів є у делегатів в  робочих матеріалах. 

Які будуть пропозиції щодо запропонованого регламенту і порядку 

денного?  

Погодитися?  

Заперечень немає?  
Голосуємо. 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 
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Голова конференції: переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Для звітної доповіді про роботу ___________________ організації 

Профспілки за період з ____ 2015 року по ______ 2020 року слово надається 

_____________________________________. 

/Після закінчення доповіді./ Доповідь закінчено. 

Є  пропозиція ставити  запитання  в письмовій формі. Прохання надавати їх 

до секретаріату конференції. 

Є пропозиція заслухати звіт ревізійної комісії, а потім обговорювати обидві 

доповіді разом. 

Голосуємо.  

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 

 

Слово для доповіді надається голові ревізійної комісії 

____________________________________________________________________. 

Доповідь завершено. Питання надаємо у письмові й формі до секретаріату. 

 

Переходимо до обговорення звітних доповідей . 

Прохання записуватись до виступів у секретаріаті. 

В своїх виступах прошу давати оцінку роботи організації: задовільно або 

незадовільно. 

 

Слово для виступу надається: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

 

Надходять пропозиції припинити обговорення і підвести риску. 

 

Після закінчення обговорення доповідей даються відповіді на письмові 

запитання, коли є потреба. 

 

Голова конференції: обговорення звітних доповідей завершено, відповіді 

на запитання надано. Переходимо до прийняття рішень конференції за звітними 

доповідями. Пропонується спочатку дати оцінку роботи обласної організації 

Профспілки, затвердити звіт ревізійної комісії. Заперечень не буде?  Немає. 
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Виступаючими вносилася пропозиція оцінити роботу 

_______________________ за звітний період як задовільну. 

Ставимо на голосування. 

Хто за те, щоб роботу ___________________________ за період з __________ 

2015 року по _____________ 2020 року визнати задовільною?  

Прошу голосувати. 

Хто за? 

Хто проти? 

Утримались? 

Таким чином, робота ____________________________ за звітний період 

визнана задовільною. 

 

Голова конференції: вносились  пропозиції звіт ревізійної комісії 

___________________________ за звітний період затвердити.  

Прошу голосувати. 

Хто за? 

Хто проти? 

Утримались? 

Звіт ревізійної комісії затверджується.  

Рішення прийнято. 

Нам необхідно прийняти постанову №1 конференції.  

Проект постанови є в матеріалах звітно-виборної конференції. 

Слово від редакційної  комісії надається голові редакційної комісії 

___________________________________________________________________. 

 

Редакційна комісія пропонує вказаний проект постанови взяти за основу. 

Голосуємо. 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались?  

Рішення прийнято: проект постанови взяти за основу. 

Чи є у делегатів конференції зміни і доповнення до проекту постанови?  

Пропонується проект постанови із змінами і доповненнями прийняти як 

постанову конференції.  

Прошу голосувати. 

Хто за? 

Хто проти? 

Утримались? 

Проект постанови  приймається як постанова конференції. 
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Голова конференції: Статутом та Інструкцією  про проведення звітів і 

виборів профспілкових органів у Профспілці працівників освіти і науки 

України, дозволяються вибори членів виборного органу, голови та заступника 

голови, визнання повноважень делегованих членів ради, вибори ревізійної 

комісії, вибори делегатів  та делегування представників до вищих профорганів 

проводити як закритим (таємним) так і відкритим голосуванням.  

Відповідно до п. 30 Статуту та регламенту роботи конференції, пропозицій 

президії, ради, ПК ППО ВНЗ _________________, пропонується вибори голови 

і заступника голови ________________________ організації Профспілки, 

вибори ревізійної комісії, делегатів на ХХ звітно-виборну конференцію 

Запорізької обласної організації Профспілки, а також делегування 

представників в комітет  Запорізької обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України провести відкритим голосуванням 

безпосередньо на конференції. 

Чи є інші пропозиції?  

Немає?  

Голосуємо. 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 

 

Лічильну комісію прошу приступити до підрахунку голосів. 

Рішення прийнято. 

 

Голова конференції: приступаємо до виборів голови та заступника голови 

______________________________ організації Профспілки працівників освіти і 

науки України. 

Кандидатури на ці посади пропонувались під час проведення звітно-

виборних зборів в первинних профспілкових організаціях, обговорювались на 

засіданні президії, ради, ПК ППО ВНЗ _______________________ організації 

Профспілки __ ________ 20__ року. 

На посаду голови ____________________ пропонувалась кандидатура 

________________________________. 

Які ще будуть пропозиції? 

Нема інших пропозицій ?  

Немає .  
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Оскільки ми прийняли рішення про відкрите голосування при виборах 

голови і заступника голови _____________________ організації Профспілки 

приступаємо до голосування. 

Хто за те щоб головою _____________________________ організації 

Профспілки працівників освіти і науки України була обрана 

___________________________________, прошу голосувати. 

Голосуємо. 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались?  

 

Слово надається лічильній комісії.(Протокол №2) 

Прошу затвердити протокол №2 лічильної комісії. 

Голосуємо. 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 

Слово надається редакційній комісії (Постанова №2) 

Рішення прийнято. Головою _________________________ організації 

Профспілки обрано _____________________________________. 

 

На посаду заступника голови ___________________________ організації за 

пропозицією президії, ради, ПК ППО ВНЗ пропонується кандидатура 

________________________________. Чи є інші пропозиції? 

Переходимо до голосування. 

Хто за те, щоб заступником голови  _________________________ організації 

Профспілки   був обраний ____________________________,  прошу голосувати.   

Голосуємо. 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались?  

 

Слово надається голові лічильної комісії (Протокол №3). 

Слово надається редакційній комісії (Постанова №3). 

Заступником голови __________________________організації Профспілки 

обрано ____________________________. 
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Враховуючи структуру та кількісний склад членів 

_______________________ організації Профспілки, президія, рада, ПК ППО 

ВНЗ пропонує конференції обрати раду, ПКППО ВНЗ в складі __ осіб. 

Є інші пропозиції? 

Немає? 

Голосуємо. 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались?  

 

Відповідно до постанов звітно-виборних зборів первинних профспілкових 

організацій, які  пройшли в структурних підрозділах районної, міської 

профорганізації, ПК ППО ВНЗ до складу ради, ПК ППО ВНЗ делеговано __  

членів:  

- 2 особи за посадою згідно з Статутом Профспілки: голова районної, міської 

організації Профспілки, ПК ППО ВНЗ та його заступник, 

- ___ голів первинних профспілкових організацій (голів профспілкових бюро 

факультетів). 

 

Слово для повідомлення надається голові мандатної комісії 

______________________________________________. 

Інформація №2 мандатної комісії (додається). 

Заслухавши повідомлення мандатної комісії ставлю на голосування 

відповідну постанову про визнання  повноважень делегованих до складу ради 

районної, міської організації Профспілки, ПК ППО ВНЗ. 

Хто за?  

Проти? 

Утримались? 

 

Слово надається лічильній комісії.(Протокол№4). 

Слово надається редакційній комісії (Постанова №4). 

Рішення прийнято. 

 

Голова конференції: є пропозиція, всі кандидатури по обранню 

ревізійної, мандатної комісій та делегованих у відповідні виборні органи, по 

яких ми будемо приймати рішення у відповідності до подальшого порядку 

денного, голосувати списком. 

Немає заперечень? 

Прошу голосувати.  
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Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 

 

Пропонується обрати  склад ревізійної комісії в кількості ___ осіб.  

Чи є інші пропозиції?  

Немає?  

Прошу голосувати. 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 

 

Тепер щодо персонального складу.  

До нового складу ревізійної комісії _________________ пропонуються 

кандидатури: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________ 

 

Чи  є у вас інші пропозиції?  

Немає.  

Хто за те, щоб членами ревізійної  комісії обрати запропоновані  

кандидатури прошу голосувати ? 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались?    

 

Слово надається лічильній комісії.(Протокол№5). 

Слово надається редакційній комісії (Постанова №5). 

Рішення прийнято. 

 

Голова конференції: пропонується обрати мандатну комісію у складі __ 

осіб. 

Пропонується такий персональний склад мандатної комісії: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Чи є інші пропозиції?  

Немає ? 
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Прошу проголосувати.  

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 

 

Слово надається лічильній комісії.(Протокол№6). 

Слово надається редакційній комісії (Постанова №6). 

Рішення прийнято. 

 

Голова конференції: згідно з нормами представництва, встановленими 

ІХ пленумом комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників 

освіти і науки України нам потрібно обрати ___ делегатів на ХХ конференцію 

Запорізької обласної організації Профспілки. 

Президією, радою, ПК ППО ВНЗ пропонуються кандидатури: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________  

Чи є інші пропозиції. 

Немає. 

Прошу проголосувати. 

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 

 

Слово надається лічильній комісії.(Протокол№7). 

Слово надається редакційній комісії (Постанова №7). 

Рішення прийнято.  

 

Голова конференції: згідно з встановленими нормами від районної, 

міської організації Профспілки, ПК ППО ВНЗ до складу комітету обласної 

організації Профспілки потрібно делегувати  ___  представники районної, 

міської, ПК ППО ВНЗ.  

В склад комітету обласної організації Профспілки пропонуються такі 

кандидатури: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Є інші пропозиції.  

Немає. 
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Прошу голосувати.  

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 

 

Слово надається лічильній комісії.(Протокол№8). 

Слово надається редакційній комісії (Постанова №8). 

Рішення прийнято.   

 

Голова конференції: наступне питання порядку денного – внесення змін 

до Положення про ________________________ організацію Профспілки. 

Запропоновані зміни уміщені в матеріалах конференції. 

Чи є інші пропозиції?  

Немає?  

Прошу проголосувати.  

Хто за?  

Хто проти? 

Утримались? 

 

Слово надається лічильній комісії.(Протокол№9). 

Слово надається редакційній комісії (Постанова №9). 

Рішення прийнято. 

 

Закриття конференції. 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я  №1 

мандатної комісії ___________________організації 

Профспілки працівників освіти і науки України 

на звітно-виборну конференцію 

 

 

__ ___________ 2020 року                                                              _____________ 

 

                              Шановні делегати конференції та запрошені! 

 

 Звітно-виборна конференція _________________________ організації 

Профспілки працівників освіти і науки України проводиться у відповідності до 

Статуту галузевої Профспілки та Інструкції про проведення звітів і виборів 

профспілкових органів у Профспілці працівників освіти і науки України 

(постанова президії ЦК Профспілки №П-20-4 від 13.03.2019). Відповідно до 
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Статуту галузевої Профспілки та Інструкції про проведення звітів і виборів 

профспілкових органів звітно-виборні збори пройшли у ___ відсотках 

первинних профспілкових  організацій та груп (профспілкових бюро 

факультетів).  

В звітно-виборних профспілкових зборах  первинних профспілкових 

організацій _________________________ районної (міської) організації 

Профспілки, ППО ВНЗ взяли участь ____ делегатів (__% від обраних). 

Представництво -1 делегат від __ членів Профспілки.  

 Згідно квоти, встановленої засіданням ради (ПК ППО ВНЗ) 

________________________ від __.__.20__ року на звітно-виборних зборах в 

первинних профспілкових організаціях на звітно-виборну конференцію обрано 

___ делегатів. 

 Мандатна комісія, перевіривши необхідні документи, встановила, що 

вибори делегатів на звітно-виборну конференцію проведені при повному 

дотриманні Статуту галузевої Профспілки , Інструкції про звіти і вибори та у 

відповідності до встановленої квоти і норми представництва.  

 Всі __ делегатів є працівниками галузі. Із них: 

- вчителів – __ 

- вихователів – __ 

- музичних керівників – __ 

- працівників позашкільних закладів – __ 

- викладачів ВНЗ – __ 

- студентів – __ 

- директорів шкіл – __ 

- заступників директорів закладів освіти – __ 

- заступників директорів з АГЧ – __ 

- начальників відділів освіти – __ 

- головних бухгалтерів – __ 

- ректорів ВНЗ – __ 

- голів первинних профспілкових організацій – __. 

      

- Жінок                                                                    -  __  чол. 

- депутатів рад різного рівня                                -    __   чол. 

- нагороджених орденами та медалями               -   __   чол. 

- нагороджених профспілковими нагородами    -  __   чол.: 

- нагрудним знаком ФПУ “Заслужений  

   Працівник профспілок України”                       -        __ чол. 

- нагрудним знаком ФПУ 

 «Профспілкова відзнака»                                     -    __   чол. 

- почесним знаком ЦК Профспілки 

 «За розвиток соціального партнерства»             -      __  чол. 

- нагрудним знаком ЦК Профспілки  

   «Заслужений працівник Профспілки 

   працівників освіти і науки України»                -      __  чол. 
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- Подякою голови Федерації профспілок 

  України                                                                 -      __  чол. 

- Почесною грамотою ФПУ                                 -     __   чол. 

- Почесною грамотою ЦК Профспілки               -     __   чол. 

- Мають звання «Відмінник освіти України»     -      __  чол. 

- Мають звання “Заслужений працівник 

   освіти України”                                                   -      __ чол. 

 

 Мандатна комісія відзначає, що делегати конференції є достойними 

представниками своїх профспілкових організацій, мають авторитет та повагу 

серед освітян – членів Профспілки. 

 Мандатна комісія перевірила і визнає дійсними повноваження усіх 

делегатів та просить затвердити цю інформацію.     

 

 

Голова мандатної 

комісії        ________________ 

 
 

І Н Ф О Р М А Ц І Я №2 

мандатної комісії ___________________організації 

Профспілки працівників освіти і науки України 

на звітно-виборну конференцію 

 

 

__ ___________ 2020 року                                                              _____________ 

 

 

 Згідно ст. 26 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України рада 

районної, міської організації Профспілки, ПК ППО ВНЗ з терміном 

повноважень 5 років формується шляхом прямого делегування на районній, 

міській, ПК ППО ВНЗ звітно-виборній конференції. 

 Мандатна комісія ______________ організації Профспілки перевірила 

повноваження делегованих у склад ради, ПК ППО ВНЗ, які обрані шляхом 

прямого делегування на звітно-виборних зборах первинних профспілкових 

організацій, профспілкових групах за квотою встановленою радою 

________________ організації, ПК ППО ВНЗ від __.__.2019 року. 

 На кожного із делегованих до складу ради, ПК ППО ВНЗ є витяги із 

протоколів звітно-виборних зборів з питанням порядку денного «Про пряме 

делегування до складу ради, ПК ППО ВНЗ». 

 Порушень не виявлено.           

 

 

Голова мандатної 

комісії         ________________ 
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     ПРОЕКТ 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

___________________________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

                                                        
                                                                                                                     

ПОСТАНОВА 

 

__.__.2020                                    ______________                                         №___-1 

 

Про звіт ради (ПК ППО ВНЗ)  

____________ організації Профспілки 

працівників освіти і науки України 

з _______ 2015 року по _______ 2020 року                                                                                                            

  

Заслухавши та обговоривши звіт ради (ПК ППО ВНЗ) 

______________________ про роботу за період з ________ 2015 року по ______ 

2020 року та звіт ревізійної комісії, звітно-виборна конференція відмічає що 

рада (ПК ППО ВНЗ), її президія в звітному періоді проводили цілеспрямовану 

роботу по реалізації  статутних вимог, виконання Програм дій Профспілки 

працівників освіти і науки України та Запорізької обласної організації 

Профспілки, рішень VІII з’їзду галузевої Профспілки, постанов ЦК 

Профспілки, Запорізької обласної організації Профспілки, заходів реалізації 

критичних зауважень та пропозицій, висловлених членами Профспілки в ході 

звітів і виборів. 

На основі закону України “Про професійні спілки”, їх права та гарантії 

діяльності, вимог і положень статуту здійснювали певну роботу в інтересах 

членів Профспілки, працівників освіти вищої школи та студентської молоді. 

Основними напрямками в роботі ________________ організації 

Профспілки були захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів 

спілчан, здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю, 

надання безоплатної юридичної допомоги, удосконалення внутріспілкової та 

інформаційної роботи. Рада (РО, МО Профспілки, ПК ППО ВНЗ), її президія 

приділяли особливу увагу питанням формування свідомого ставлення спілчан 

до перебування в Профспілці, посилення мотиваційних аспектів. 

___________________ організація (ППО ВНЗ) об’єднує ________ членів 

Профспілки. 

В умовах складної політичної та економічної ситуації рада (ПК ППО 

ВНЗ) принципово і наполегливо виборювала і захищала конституційні права 

освітян на працю та гідну її оплату. 

Статутну мету та програмні завдання ______________________ (РО, МО 

Профспілки, ПК ППО ВНЗ) реалізує через механізми соціального діалогу, а 

також шляхом участі у протестних діях, що проводить ФПУ та ЦК Профспілки. 
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Діє угода між _______________________________________________, 

колективні договори в усіх установах та закладах освіти. Здійснювався 

постійний моніторинг за своєчасністю виплат зарплати, відпускних, допомоги 

на оздоровлення, винагороди за сумлінну працю. 

В _________________ (районі, місті, ВНЗ) забезпечується захист прав 

членів Профспілки на безпечні умови праці, вживаються заходи для надання 

працюючим соціальних гарантій відповідно до закону “Про охорону праці”. 

Поліпшується оздоровча, культурно та спортивно масова робота________ 3585 

дітей членів Профспілки. 

Профспілковим активом забезпечується громадський контроль за 

дотриманням законодавства про працю. Здійснюється досудовий захист в судах 

трудових, соціально-економічних прав та професійних інтересів працівників, 

надається консультативна допомога членам Профспілки. 

У практику роботи ____________________ (РО, МО Профспілки, ПК 

ППО ВНЗ) увійшли спільні з ______________________________ відділом 

освіти (ректоратом) перевірки готовності навчальних закладів до нового 

навчального року, їх робота в осінньо-зимовий період, проведення оглядів-

конкурсів з охорони праці, професійних конкурсів. 

Забезпечувалась система навчання профспілкового активу з питань 

захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, 

розвитку соціального партнерства, колективно-договірного регулювання 

трудових відносин. 

 З метою активізації роботи первинних організацій проводиться конкурс 

на кращу ППО. 

Здійснено ряд заходів для створення єдиної системи інформаційного 

забезпечення. 

Спрямовувалася робота на створення цілісної фінансової системи всіх 

організаційних ланок. 

Разом з тим виборним профспілковим органам спільно з органами 

управління освітою не вдалося повністю вирішити питання достойної оплати 

праці освітян:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Тому конференція наголошує на необхідності посилення роботи з питань 

соціально-економічного та правового захисту спілчан, поліпшення на місцях 

стан охорони праці, зокрема повного забезпечення працюючих спецодягом та 

спецвзуттям, здійснення ефективних медичних оглядів. 

Дати інформацію про участь у обласних заходах, конкурсах; про 

спортивну, культурно-масову роботу, екскурсії, новорічні подарунки, інше. 

 

Звітно-виборна конференція ________________ (РО, МО Профспілки, ПК 

ППО ВНЗ) 
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ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Визнати роботу _______________________ (РО, МО, ПК ППО ВНЗ) 

організації Профспілки працівників освіти і науки України за період з 

_________ 2015 року по _________ 2020 року задовільною (не задовільною). 

 

2. Звіт ревізійної комісії затвердити. 

 

3. Відзначити, що послідовні дії ________________________ організації 

Профспілки (ППО ВНЗ) сприяють позитивному впливу на забезпечення більш 

високого рівня соціально-трудової захищеності працівників освіти, сприяють 

мобілізації колективів установ на виконання завдань підвищення якості освіти, 

статусу педагогічної професії. 

 

4. Раді РО, МО Профспілки (ПК ППО ВНЗ): 

4.1. Забезпечити систематичний громадський контроль за неухильним 

виконанням чинних законодавчих і нормативних актів, якими регулюються 

трудові і соціально-економічні права та інтереси працівників навчальних 

закладів і установ освіти області. 

4.2. Посилити персональну відповідальність виборних органів, керівників 

профспілкових організацій за виконанням прийнятих рішень, дотриманням 

статутної та фінансової дисципліни. 

4.3. Спрямувати діяльність первинних профспілкових організацій на 

забезпечення єдності та солідарності профспілкового руху, зростання 

чисельності членів Профспілки. Визнати підвищення ролі та авторитету 

первинної профспілкової організації пріоритетним чинником. 

4.4. Розвивати та удосконалювати систему навчання профспілкових кадрів та 

профактиву з питань статутної діяльності, чинного законодавства про працю, її 

оплату, охорону праці. Вважати за необхідне спрямовувати на цей напрямок 

статутної діяльності не менше 5% профспілкових коштів. 

4.5. Забезпечити чіткий та постійний громадський контроль за дотриманням 

Закону України “Про охорону праці”.  

4.6. Виходячи з наявних можливостей електронних засобів, мережі Інтернет, 

забезпечити їх використання для підвищення інформаційного впливу на членів 

Профспілки, поінформованості спілчан про діяльність профорганів всіх рівнів, 

налагодження зворотних зв’язків. 

4.7. Продовжити практику надання безоплатної юридичної та правової 

допомоги членам Профспілки у разі порушень їх конституційних, трудових, 

соціально-економічних прав. 

4.8. Активно пропагувати заходи, що сприяють утвердженню в трудових 

колективах здорового способу життя, розвивати форми і методи оздоровчої, 

спортивно-туристичної роботи з членами Профспілки та їх дітьми, задоволення 

духовних потреб. З цією метою засобами районної (міської) угоди, колективних 

договорів сприяти відрахуванню роботодавцями профорганам коштів на 
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підставі ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності». 

4.9. В інтересах членів Профспілки створити всі умови для реалізації 

профкомами первинних організацій своїх прав і повноважень, передбачених 

законом України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності ”, Статутом 

Профспілки працівників освіти і науки України. 

4.10. Домагатися від органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування виділення коштів на фінансування: 

* виплати 30% надбавки за престижність праці працівникам освіти і 50% 

надбавки бібліотекарям; 

* Закону України “Про освіту” в частині щорічної винагороди за сумлінну 

працю та зразкове виконання службових обов’язків; 

* ст. 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” 

щодо відрахування коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та 

фізкультурну роботу в розмірі 0,3% від фонду оплати праці; 

* ст. 19 Закону України “ Про охорону праці” стосовно фінансування заходів з 

охорони праці не менше 0,2% від фонду оплати праці; 

* безкоштовних періодичних медичних оглядів відповідно до чинного 

законодавства. 

4.11. Зосередити увагу на внутріспілковій роботі, піднесенні ролі 

профспілкових зборів, засідань рад та їх президій у реалізації проблем та 

запитів членів Профспілки. Практикувати узагальнення кращого досвіду 

профспілкової діяльності в організаційних ланках із подальшим його 

впровадженням у практику роботи. 

4.12. Дотримуючись принципів єдності профспілкового руху, солідарності 

профспілкових дій забезпечувати активну участь спілчан на підтримку загально 

спілкових акцій, які спрямовані на відстоювання законних прав та інтересів 

освітян. 

4.13. В рамках соціального партнерства та діалогу, з метою узгодження позицій 

та вирішення проблем, в інтересах працівників галузі посилити співпрацю 

організаційних ланок з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, комісіями з питань освіти, депутатськими групами місцевих 

рад. 

 

5. Комітетам первинних профспілкових організацій: 

5.1. Забезпечити внутрішньоспілкову дисципліну, підвищувати 

результативність виконання рішень вищестоящих профспілкових органів, 

регулярно інформувати про них членів Профспілки. 

5.2. Продовжити колективно-договірну роботу в установах та закладах освіти, 

домагатись виконання сторонами взятих зобов’язань. 

5.3. Посилювати мотивацію профспілкового членства як одного із пріоритетних 

напрямків статутної діяльності. 

 

6. Раді РО, МО Профспілки, ПК ППО ВНЗ:  
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6.1. На своїх засіданнях проаналізувати критичні зауваження і пропозиції, 

висловлені на зборах та конференціях, розробити конкретні заходи з їх 

реалізації, забезпечити виконання. 

6.2. Довести матеріали, рішення звітно-виборної конференції до відома всіх 

первинних організацій, членів Профспілки. 

 

7. Контроль за виконанням даної постанови покласти на раду РО, МО 

Профспілки, ПК ППО ВНЗ. 

 

Обласна конференція закликає всіх спілчан не допускати 

розбалансованості та розпорошення профспілкового руху, зміцнювати єдність 

та солідарність, давати рішучу відсіч всім зазіханням на цілісність та 

згуртованість нашої освітянської Профспілки. 

Разом ми в змозі захистити своє право на працю, гідну її оплату, 

нормальні умови праці та соціальні гарантії. 

 

Твоя Профспілка – твоя опора та захист! 

  

 

 

Голова конференції                                                                   __________________ 
 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

____________________________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

                                                        
                                                                                                                     

ПОСТАНОВА 

 

__.__.2020                                 ______________                                        №__-2 

 

 

Про вибори голови ________________ 

РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ  

 

Звітно-виборна конференція ____________________ РО, МО Профспілки, ППО 

ВНЗ 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
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 За підсумками голосування та на підставі протоколу №2 лічильної комісії  

головою _________________________ РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ обрано 

______________________________________________. 

 

 

Голова конференції                                                                  _______________ 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

____________________________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

                                                        
                                                                                                                     

ПОСТАНОВА 

 

__.__.2020                                 ______________                                        №__-3 

 

 

Про вибори заступника голови  

________________РО, МО  

Профспілки, ППО ВНЗ  

 

Звітно-виборна конференція ____________________ РО, МО Профспілки, ППО 

ВНЗ 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 За підсумками голосування та на підставі протоколу №3 лічильної комісії  

заступником голови _________________________ РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 

обрано ______________________________________________. 

 

 

Голова конференції                                                                  _______________ 
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ПРОЕКТ 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

____________________________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

                                                        
                                                                                                                     

ПОСТАНОВА 

 

__.__.2020                                 ______________                                        №__-4 

 

 

Про повноваження членів 

ради __________________ 

РО, МО Профспілки, ПК ППО ВНЗ  

 

Звітно-виборна конференція ________________________ РО, МО Профспілки, 

ППО ВНЗ 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 Відповідно до постанов звітно-виборних зборів, які пройшли в 

організаційних ланках __________________ РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ до 

складу ради, ПК ППО ВНЗ делеговано ____ членів ради, ПК ППО ВНЗ. 

 За підсумками відкритого голосування: 

1. Затвердити склад ради_______________ РО, МО Профспілки, ПК ППО ВНЗ в 

кількості ___ осіб (список додається). 

2. Надати право раді РО, МО Профспілки, ПК ППО ВНЗ в період між 

конференціями, при необхідності, проводити ротацію делегованих 

представників. 

 

 

 

Голова конференції                                                                     ______________  

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

____________________________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

                                                        
                                                                                                                     

ПОСТАНОВА 

 

__.__.2020                                 ______________                                        №__-5 

 

 

Про вибори ревізійної 

комісії ___________РО, МО 

Профспілки, ППО ВНЗ 

 

 

Звітно-виборна конференція ________________ РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 За підсумками відкритого голосування обрано членами ревізійної комісії: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 

 

 

Голова конференції                                                     _____________________ 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

____________________________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

                                                        
                                                                                                                     

ПОСТАНОВА 

 

__.__.2020                                 ______________                                        №__-6 

 

 

Про вибори мандатної 

комісії ___________РО, МО 
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Профспілки, ППО ВНЗ 

 

 

Звітно-виборна конференція ________________ РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 За підсумками відкритого голосування обрано членами мандатної комісії: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 

 

 

Голова конференції                                                     _____________________ 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

____________________________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

                                                        
                                                                                                                     

ПОСТАНОВА 

 

__.__.2020                                 ______________                                        №__-7 

 

 

Про вибори делегатів на 

ХХ звітно-виборну конференцію 

Запорізької обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України 

 

 

Звітно-виборна конференція ________________ РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 Згідно рішення ІХ пленуму комітету Запорізької обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України по квоті делегатів та за 
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результатами відкритого голосування делегат (ом/ами) на ХХ звітно-виборну 

конференцію Запорізької обласної організації Профспілки обрано: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

  

 Включити в списки запрошених від _________________ РО, МО 

Профспілки, ППО ВНЗ __________________________. 

 

 

 

Голова конференції                                                     _____________________ 

 

 

ПРОЕКТ 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

____________________________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

                                                        
                                                                                                                     

ПОСТАНОВА 

 

__.__.2020                                 ______________                                        №__-8 

 

 

Про делегування до складу 

комітету Запорізької обласної 

організації Профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

 

Звітно-виборна конференція ________________ РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 Згідно рішення ІХ пленуму комітету Запорізької обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України по квоті до складу комітету 

обласної організації Профспілки та за результатами відкритого голосування 

член (ом/ами) комітету Запорізької обласної організації Профспілки 

делегувати: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 
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Голова конференції                                                     _____________________ 

ПРОЕКТ 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

____________________________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

                                                        
                                                                                                                     

ПОСТАНОВА 

 

__.__.2020                                 ______________                                        №__-9 

 

 

Про внесення змін до Положення 

про _____________ РО, МО  

Профспілки, ППО ВНЗ  

 

 

Звітно-виборна конференція _________________ РО, МО Профспілки, ППО 

ВНЗ 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 За результатами відкритого голосування затвердити зміни до Положення 

про ________________________ РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ (зміни 

додаються). 

 

 

 

Голова конференції                                                ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Зразки протоколів засідань лічильної комісії 
 

П Р О Т О К О Л  
засідання лічильної комісії  

звітно-виборної конференції 

___________________________________________ 
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__.__.20___р. м. Запоріжжя №1 

 

Присутні члени лічильної комісії: 

1.____________ 

2.____________  
3.____________ 

4.____________ 

5.____________ 

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

конференції про результати відкритого 

(таємного) голосування по виборах голови  

_____________________________________________________________ 

 

 

* Аналогічно оформляється протокол по виборам заступника голови. 

__.__. 20____р. м. Запоріжжя №2 
 
 
 
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 голови ___________________________________.  
СЛУХАЛИ: Про результати відкритого (таємного) голосування по виборах 

голови ____________________________. 

 

На конференцію ___________________ обрано _________делегатів. 

Присутні на конференції ___________делегатів. 

 

При відкритому голосуванні: 
У список для відкритого голосування внесені кандидатури: 

1. _______________________ 

               (ПІБ) 

2. _______________________ 

3. _______________________  
4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 
 
 
У результаті відкритого голосування присутні проголосували так: 

1. _______________________ за _________проти _________утримались 

_______ 

              (ПІБ)  
2. _______________________за _________ проти _________утримались _______ 

3. _______________________за _________ проти _________утримались _______ 

ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого голосування головою 
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____________________________________________________________________  
обрано 

_________________________________________________________________ 

(ПІБ повністю) 

 

При таємному голосуванні: 

У список для таємного голосування по виборах голови 

______________________ 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  

___________________________________________________________________ 

обрано ________________________________________________  
                              (ПІБ повністю) 

 

Голова лічильної комісії ________________  ___________________  
Секретар лічильної комісії ______________  ___________________ 

Члени лічильної комісії:  _______________  ___________________ 

    _______________  ___________________  
    _______________  ___________________ 

 
 
Протокол №2 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно, або 
подаються результати голосування. 
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П Р О Т О К О Л  
засідання лічильної комісії  

звітно-виборної конференції 

_______________________________________________ 

по виборах заступника голови 

___________________________________________ 

 

 

 

__.__.20___р.                 м. Запоріжжя                    №3 

 

* Оформляється аналогічно протоколу №2. 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  
засідання лічильної комісії  

звітно-виборної конференції  

_______________________________________________   
про результати відкритого голосування по визнанню повноважень делегованих 

до складу ради районної, міської організації Профспілки  

 

____.____. 20______р. м. Запоріжжя №4 
 
 
 
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 визнання повноважень делегованих до складу  ради районної, міської 

організації Профспілки.  
 
СЛУХАЛИ: Про результати голосування по визнанню повноважень 

делегованих до складу ради районної, міської організації Профспілки.  
 

На конференцію обрано ______делегатів. 

Присутні на конференції _________ делегатів. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого голосування визнати 
повноваження делегованих до складу ради районної, міської організації 

Профспілки у кількості _________________ чоловік. 
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Голова лічильної комісії ________________  ___________________  
Секретар лічильної комісії ______________  ___________________ 

Члени лічильної комісії:  _______________  ___________________ 

    _______________  ___________________  
    _______________  ___________________ 

 

 

Протокол №4 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  
засідання лічильної комісії  

звітно-виборної конференції  

_______________________________________________ 

  
про результати відкритого голосування по виборах ревізійної комісії 
____________________________________________________________________

_ 

 

____.____. 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 ревізійної комісії _______________________________.  
 
СЛУХАЛИ: Про результати відкритого голосування по виборах ревізійної 

комісії _______________________________________.  
 

На конференцію обрано ______делегатів. 

Присутні на конференції _________ делегатів. 

 
У список для відкритого голосування внесені _______________ кандидатур.  
 

У результаті відкритого голосування присутні проголосували так: 

за _________проти _________утримались _______ 
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ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого голосування ревізійну комісію 

____________________ обрано у  складі __________ чоловік.   
 

Голова лічильної комісії ________________  ___________________  
Секретар лічильної комісії ______________  ___________________ 

Члени лічильної комісії:  _______________  ___________________ 

    _______________  ___________________  
    _______________  ___________________ 

 
 
Протокол №5 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  
засідання лічильної комісії  

звітно-виборної конференції  
_______________________________________________ 

  
про результати відкритого голосування по виборах мандатної комісії 

____________________________________________________________________
_ 

 

____.____. 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 вибори мандатної комісії _______________________________.  
 
СЛУХАЛИ: Про результати відкритого голосування по виборах мандатної 

комісії _______________________________________.  
 

На конференцію обрано ______делегатів. 

Присутні на конференції _________ делегатів. 

 
У список для відкритого голосування внесені _______________ кандидатур.  
 

У результаті відкритого голосування присутні проголосували так: 
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за _________проти _________утримались _______ 

                
 
ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого голосування мандатну комісію 

____________________ обрано у  складі __________ чоловік.   
 

Голова лічильної комісії ________________  ___________________  
Секретар лічильної комісії ______________  ___________________ 

Члени лічильної комісії:  _______________  ___________________ 

    _______________  ___________________  
    _______________  ___________________ 

 
 
Протокол №6 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  
засідання лічильної комісії  

звітно-виборної конференції  

_______________________________________________ 

  
про результати відкритого голосування по виборам делегатів на ХХ звітно-

виборну конференцію Запорізької обласної організації Профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

____.____. 20______р. м. Запоріжжя №7 
 
 
 
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 ХХ звітно-виборну конференцію Запорізької 

обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.  
 
СЛУХАЛИ: Про результати відкритого голосування по виборах делегатів на 

ХХ звітно-виборну конференцію Запорізької обласної організації Профспілки 

працівників освіти і науки України.  
 

На конференцію обрано ______делегатів. 

Присутні на конференції _________ делегатів. 
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У список для відкритого голосування внесені _______________ кандидатур: 

1. _______________________ 

               (ПІБ) 

2. _______________________ 
3. _______________________  
 

У результаті відкритого голосування присутні проголосували так: 

1. _______________________за _________проти _________утримались _______ 

                (ПІБ) 

2. _______________________за _________ проти _________утримались _______ 

3. _______________________за _________ проти _________утримались _______ 

                
ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого голосування обрати делегатами 

на ХХ звітно-виборну конференцію Запорізької обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України: 

1. _______________________ 

               (ПІБ) 

2. _______________________ 
3. _______________________ 
   
 

Голова лічильної комісії ________________  ___________________  
Секретар лічильної комісії ______________  ___________________ 

Члени лічильної комісії:  _______________  ___________________ 

    _______________  ___________________  
    _______________  ___________________ 

 
 

Протокол №7 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно. 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  
засідання лічильної комісії  

звітно-виборної конференції  

_______________________________________________ 

  
про результати відкритого голосування про делегування у склад комітету 

Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України 

 

____.____. 20______р. м. Запоріжжя №8 
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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 у склад комітету Запорізької обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України.  
 

СЛУХАЛИ: Про результати відкритого голосування про делегування у склад 
комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і 

науки України.  
 

На конференцію обрано ______делегатів. 

Присутні на конференції _________ делегатів. 

 
У список для відкритого голосування внесені _______________ кандидатур: 

1. _______________________ 

               (ПІБ) 

2. _______________________ 
3. _______________________  
 

У результаті відкритого голосування присутні проголосували так: 

1. _______________________за _________проти _________утримались _______ 

                (ПІБ) 

2. _______________________за _________ проти _________утримались _______ 

3. _______________________за _________ проти _________утримались _______ 

                

ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого голосування делегувати у склад 

комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і 
науки України: 

1. _______________________ 

               (ПІБ) 

2. _______________________ 
3. _______________________ 
   
 

Голова лічильної комісії ________________  ___________________  
Секретар лічильної комісії ______________  ___________________ 

Члени лічильної комісії:  _______________  ___________________ 

    _______________  ___________________  
    _______________  ___________________ 
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Протокол №8 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно. 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  
засідання лічильної комісії  

звітно-виборної конференції  
_______________________________________________ 

  
про внесення змін до Положення про 

_____________________________________ організацію Профспілки. 

 

____.____. 20______р. м. Запоріжжя №9 
 
 
 
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 внесення змін до Положення про 

_____________________________________ організацію Профспілки.  
 

СЛУХАЛИ: Про результати відкритого голосування про внесення змін до 
Положення про _____________________________________ організацію 

Профспілки.  
 

На конференцію обрано ______делегатів. 

Присутні на конференції _________ делегатів. 

 
У список для відкритого голосування внесено _____ пропозицій (змін) до 
Положення про ______________________________ організацію Профспілки: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 
3. _______________________ 

4. _______________________  
5. _______________________  
 

У результаті відкритого голосування присутні проголосували за внесення таких 

змін до Положення: 

1. _______________________за _________проти _________утримались _______ 
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2. _______________________за _________ проти _________утримались _______ 

3. _______________________за _________ проти _________утримались _______ 

                

ПОСТАНОВИЛИ: За результатами відкритого голосування затвердити зміни до 

Положення про _____________________________________ організацію 

Профспілки 
   
 

Голова лічильної комісії ________________  ___________________  
Секретар лічильної комісії ______________  ___________________ 

Члени лічильної комісії:  _______________  ___________________ 

    _______________  ___________________  
    _______________  ___________________ 

 
Протокол №9 затверджено звітно-виборною конференцією одноголосно. 

 


	Від президії (ради, ПК ППО ВНЗ) вноситься пропозиція щодо обрання  робочої  президії у складі   __ осіб.
	Чи є інші пропозиції? Немає?

