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Про проведення в 2022 році звітної кампанії в Дорожній 
профспілковій організації Південно-Західної залізниці 

Відповідно до п.6.1.3. та п.8.1. Статуту профспілки і постанови президії Ради 
профспілки Протокол №пр-67 від 25 листопада 2021 року «Про підсумки звітно-
виборної кампанії в профспілці у 2021 році та організацію звітної кампанії в 
первинних профспілкових організаціях у 2022 році» 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 кампанію під гаслом «Реформуванню -соціальну спрямованість» 
в дорожній профспілковій організації протягом 2022 року: 
1.1.В профгрупах і цехових профорганізаціях - у січні-квітні 2022 року із графіком 
на випередження від звітних зборів або конференцій первинних профспілкових 
організацій. 
1.2. В первинних профспілкових організаціях - у березні - червні 2022 року. 
2. Профспілкові заходи щодо виконання цієї Постанови здійснити у відповідності до 
вимог Інструкції з проведення звітів і виборів у профспілці. 
3. Територіальним і об'єднаному комітетам профспілки: 
3.1. Прийняти рішення щодо проведення звітної кампанії в первинних 
профорганізаціях у 2022 році та надати необхідну допомогу в підготовці і 
проведенні звітів профкомів первинних профорганізацій. 
3.2. До 10 липня 2022 року надати в Дорпрофсож узагальнені звіти про підсумки 
проведення звітної кампанії у профгрупах, цехових, первинних профорганізаціях 
(відповідно до встановленої форми звіту). 
4.Головам територіальних комітетів профспілки, об'єднаному та первинних 
профспілкових організацій прямого підпорядкування Дорпрофсожу до 10 лютого 
2022 року направити Дорпрофсожу списки резерву на посади голів територіальних, 
об'єднаної та первинних прямого підпорядкування Дорпрофсожу профспілкових 
організацій та їх заступників. 
5.Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ організаційної, 
кадрової та культурно-масової роботи. 
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