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Про проведення в 2018 році звітної 
кампанії в Дорожній профспілковій 
організації Південно-Західної залізниці

Відповідно до п.8.1. Статуту профспілки залізничників і транспортних 
будівельників України і Постанови президії Ради профспілки Протокол №8 
від 23 листопада 2017року, щодо проведення звітної кампанії в первинних 

профспілкових організаціях у  2018 році

Президія Дорпрофсожу Постановляє:

1 .Провести звітну кампанію в Дорожній профспілковій організації в термін з січня 
-  по травень 2018 року під гаслом профспілки «Відпрацьованому часу- 
гарантовану оплату!»
1.1.звітні збори в профгрупах і цехових профспілкових організаціях провести у  
січні-березні 2018 року;
1.2. звітні збори та конференції в первинних профспілкових організаціях провести 
в березні-травні 2018 року;
2. Територіальним, об ’єднаному профспілковим комітетам, профкомам прямого 
підпорядкування Дорпрофсожу:
2.1.Надати практичну допомогу профспілковим комітетам, цехкомам і 
профгрупам в організації проведення звітної кампанії у  відповідності до вимог 
Інструкції з проведення звітів і виборів у  профспілці. На зборах і конференціях 
проаналізувати діяльність профспілкових комітетів щодо захисту соціально- 
економічних інтересів працівників, зміцнення єдності профспілки. Використати 
звітну кампанію для інформування членів профспілки про розвиток соціальних 
іноваційних проектів профспілки («Профспілкова мобільна корпорація», 
«Електронний профспілковий квиток (картка), «Професійний недержавний 
пенсійний фонд «Магістраль»),
2.2. У термін до 10 січня 2018р. надати Дорпрофсожу графіки проведення звітних 
зборів і конференцій у  підпорядкованих профорганізаціях та профорганізаціях 
прямого підпорядкування Дорпрофсожу.



2.3. Підсумки проведеної звітної кампанії розглянути на засіданнях відповідних 
профорганів та до 10 червня 2018 року надати в Дорпрофсож інформацію і звіт по 
встановленій формі.
2.4. У першому півріччі 2018 року уточнити сформовані резерви кадрів на посади 
голів профспілкових організацій та їх заступників та якщо є зміни надати в 
Дорпрофсож до 10 червня 2018 року.
3.Відділу організаційної, кадрової та культурно-масової роботи встановити 
контроль за виконанням графіків проведення зборів і конференцій в первинних 
профорганізаціях.
4.Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ організаційної, 
кадрової та культурно-масової роботи.
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