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Про проведення в 2019 році молодіжної 
звітно-виборної кампанії в Дорожній 
профспілковій організації 

Відповідно до Статуту профспілки, Положення про Молодіжні ради в 
профспілці та Постанови засідання Ради профспілки Протокол №Р-5 від 27 
листопада 2018 року, щодо проведення молодіжної звітно-виборної кампанії у 
профспілці 

Президія Дорпрофсожу Постановляє: 

1.Провести молодіжну звітно-виборну кампанію в Дорожній профспілковій 
організації в період з січня по липень 2019 року з графіком на випередження 
від звітної кампанії в профспілці. 
2. Територіальним, об'єднаним профспілковим комітетам, профкомам прямого 
підпорядкування Дорпрофсожу: 
2.1.Визначитись спільно з Молодіжними радами відповідних профспілкових органів 
з датами і місцем проведення звітно-виборних зборів і конференцій Молодіжних рад 
та інформувати Дорпрофсож. 
2.2. Надати допомогу Молодіжним радам в організації і проведенні звітно-виборних 
зборів і конференцій. 
3. Молодіжній раді Дорпрофсожу: 
3.1. Провести до 01.02.2019р. засідання Молодіжної ради Дорпрофсожу. 
3.2.Визначитись з нормою представництва і порядком виборів делегатів на 
молодіжну конференцію Дорпрофсожу, а також з формуванням складу Молодіжної 
ради Дорпрофсожу. 
4. Молодіжну звітно-виборну конференцію Дорпрофсожу провести у липні 2019 
року. 
5.Територіальним,об'єднаному профспілковим комітетам, профкомам прямого 
підпорядкування Дорпрофсожу до 1 липня 2019року надати в Дорпрофсож за 
встановленими формами: 
-звіт про підсумки проведення молодіжної звітно-виборної кампанії та узагальнені 
пропозиції та критичні зауваження, висловлені членами профспілки на адресу 
Молодіжної ради Дорожньої профспілкової організації; 
-списки делегатів і витяги з протоколів про обрання делегатів; 



-списки делегованих до складу Молодіжної ради Дорожньої профспілкової 
організації і відповідні витяги з протоколів; 
-списки кандидатур, рекомендованих для обрання до складу мандатної, лічильної та 
редакційної комісій; 
-звіти про підсумки проведення роботи щодо організації молодіжних рад за 
встановленою формою. 
б.Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ організаційної, 
кадрової та культурно-масової роботи і Молодіжну раду Дорпрофсожу. 
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