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Про проведення звітів і виборів в організаційних 
ланках Київської міської організації Профспілки 
працівників освіти і науки України 
 
 
 

Відповідно до постанови президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки 
України № П-27-2 від 25.03.2014 "Про проведення звітів і виборів в організаційних 
ланках Профспілки працівників освіти і науки України", керуючись пп. 46, 47, 56 
Статуту Профспілки, президія ради Київської міської організації Профспілки 
працівників освіти і науки України 
 ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 1. Провести в усіх організаційних ланках  Київської міської організації 
Профспілки звітно-виборну кампанію. 
 2. Провести звітно-виборні збори, конференції:  
 2.1. У профгрупах, факультетських організаціях вищих навчальних 
закладів, усіх первинних профспілкових організаціях установ і закладів освіти 
протягом ІІ - ІV кварталів 2014 року; 
 2.2. У районних в м. Києві організаціях Профспілки, первинних 
профспілкових організаціях вищих навчальних закладів протягом ІV кварталу 
2014 року – січня 2015 року; 
 2.3. У Київській міській організації Профспілки протягом  І кварталу 2015 
року. 
 3. Встановити норму представництва на ХІІ міську звітно-виборну 
конференцію 1 делегат від 1,5 тис. членів профспілки та по одному делегату від 
організацій з чисельністю менше 1,5 тис. членів профспілки. 
 4. Заслухати звіти про роботу виборних профспілкових органів, обрати 
делегатів районних і міської конференції КМОППОіНУ за нормами 
представництва, визначеними відповідними радами. 
 5. Провести вибори ревізійних, мандатних комісій профспілкових 
організацій одночасно з виборами відповідних профорганів. 
 6. Під час проведення звітів і виборів керуватись Статутом Профспілки, 
інструктивно-методичними матеріалами та рішеннями відповідних керівних 
виборних органів (додаються). 
 7. Використати період підготовки та проведення звітів і виборів для 
підвищення мотивації профспілкового членства та організаційної єдності. 



 8. Забезпечити інформування спілчан про діяльність КМОППОіНУ та її 
організаційних ланок щодо захисту трудових прав, гарантій працівників та 
молоді, яка навчається, концентрувати зусилля виборних органів усіх рівнів на 
формування позитивного іміджу Профспілки. 
 9. Удосконалити кадрову роботу шляхом висування до складу виборних 
органів представників з числа резерву, кращих профспілкових активістів та 
працівників з досвідом громадської роботи, які користуються авторитетом у 
колективах закладів та установ освіти, здатних відстоювати економічні, соціальні 
права та інтереси працівників, молоді, яка навчається. 
 10. Відповідно до п. 15 Статуту Профспілки не допускати обрання 
керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників до виборних 
профспілкових органів будь-якого рівня. 
 11. Затвердити план заходів з підготовки звітно-виборної кампанії в 
організаційних ланках КМОППОіНУ (додаток 1). 
 12. Конкретизувати терміни проведення звітів і виборів в організаційних 
ланках КМОППОіНУ, скласти та затвердити графіки зборів, конференцій. 
 13. Забезпечити контроль за дотриманням статутних вимог щодо організації 
звітів і виборів, організувати участь у роботі зборів, конференцій представників 
вищих за ступенем профспілкових органів. 
 14. Оперативно реагувати на критичні зауваження, висловлені на 
профспілкових зборах, конференціях, забезпечити реалізацію внесених 
пропозицій. 
 15. Забезпечити належне оформлення та зберігання документів звітно-
виборних зборів та конференцій. 
 16. Забезпечити в організаційних ланках КМОППОіНУ  складання та 
подання до вищого за ступенем керівного профоргану звіту за встановленою 
формою. 
 17. Розглянути підсумки проведення звітно-виборної кампанії в 
організаційних ланках КМОППОіНУ у лютому 2015 року. 
 18. Організувати участь членів президії ради КМОППОіНУ у підготовці і 
проведенні звітно-виборних зборів та конференцій в організаційних ланках всіх 
рівнів. 
 19. Членам президії ради КМОППОіНУ долучитися до підготовки проектів 
основних документів конференції.  
 20. Відділу організаційної роботи забезпечити організаційні ланки 
КМОППОіНУ інструктивними та методичними матеріалами щодо проведення 
звітів і виборів до травня 2014 року, провести навчання профспілкового активу з 
цього питання. 
 
 
 

 
Голова     О.М. Яцунь 


