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Про проведення в 2019 році звітної та 
звітно-виборної кампанії в Дорожній 
профспілковій організації Південно-Західної залізниці 

Відповідно до п.6.1.3., п.8.1. Статуту профспілки і постанови засідання Ради 
профспілки Протокол №Р-5 від 27 листопада 2018 року «Про проведення звітної та 
звітно-виборної кампанії у профспілці» з метою консолідації та згуртованості членів 
профспілки, мобілізації їх на посилення захисту власних трудових, економічних і 
соціальних прав та інтересів, формування у працівників свідомого профспілкового 
членства 

Президія Дорпрофсожу Постановляє: 

1 .Провести звітну і звітно-виборну кампанії в дорожній профспілковій організації 
протягом 2019 року: 
Звітно-виборну кампанію 
1.1.В профгрупах і цехових профспілкових організаціях - в січні-травні 2019 року 
із графіком на випередження від звітних зборів або конференцій первинних 
профспілкових організацій. 
Звітну кампанію 
1.2.В первинних профспілкових організаціях в лютому-травні 2019 року; 
1.3.В об'єднаній і територіальних профспілкових організаціях в травні-вересні 2019 
року. 
1 АЗвітну дорожню профспілкову конференцію провести в жовтні 2019 року з 
нормою представництва на конференцію - один делегат від 500 членів профспілки, 
профспілкові організації прямого підпорядкування Дорпрофсожу з чисельністю 
членів профспілки до 500 чоловік обирають по одному делегату. 
1.5.Вибори делегатів на дорожню звітну конференцію провести на звітних зборах, 
конференціях територіальних, об'єднаної і прямого підпорядкування Дорпрофсожу 
профспілкових організацій. Списки делегатів з витягами з протоколів зборів і 
конференцій представити в Дорпрофсож в десятиденний термін після їх обрання. 
2. Територіальним, об'єднаному профспілковим комітетам, профкомам прямого 
підпорядкування Дорпрофсожу: 



2.1.Скласти графіки проведення звітних зборів і конференцій в первинних, 
об'єднаній, територіальних профспілкових організаціях та надати в Дорпрофсож до 
1 лютого 2019 року. 
2.2.3а підсумками проведеної звітної і звітно-виборної кампанії скласти звіти по 
встановленій формі і надати в Дорпрофсож до 1 жовтня 2019 року. 
Узагальнити та представити разом зі звітами висловлені на зборах і конференціях 
пропозиції та критичні зауваження на адресу вищих профспілкових органів. 
3.При проведенні звітної і звітно-виборної кампанії проаналізувати діяльність 
профспілкових комітетів щодо захисту соціально-економічних інтересів членів 
профспілки, зміцнення єдності профспілки, підтримки молоді. 
4.Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ організаційної, 
кадрової та культурно-масової роботи. 
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