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Інструкція 
щодо проведення звітів і виборів в 

первинній профспілковій організації Профспілки працівників охорони 
здоров’я України 

 
I. Загальні положення 

 1.1. Ця Інструкція визначає єдиний порядок проведення звітів і виборів 
профспілкових органів в первинній профспілковій організації Професійної 
спілки працівників охорони здоров’я України. 
 1.2. Звіти і вибори профспілкових органів проводяться, як правило, 
послідовно по всій організаційній вертикалі Профспілки починаючись із 
профспілкової групи і закінчуючись з’їздом Профспілки.  
 1.3. Обласні та Київська міська організація Профспілки координують 
проведення звітів і виборів та самостійно визначають їх тривалість. 
 1.4. Конкретну дату проведення звітно-виборних зборів, конференції 
визначає профспілковий комітет первинної профспілкової організації (далі – 
профком), а в первинній профспілковій організації чисельністю до 15 членів 
Профспілки -  профспілковий організатор. 
 1.5. У первинних профспілкових організаціях чисельністю до 100 осіб, 
як  правило, проводяться загальні звітно-виборні збори. У разі неможливості 
з певних причин провести в цих організаціях  збори, у них проводяться 
звітно-виборні конференції за погодженням із вищим за статусом 
профспілковим органом. 
 1.6. Профспілковий організатор, голова первинної профспілкової 
організації, профком повідомляє Членам Профспілки про дату скликання 
зборів, конференцій щодо звітів та виборів у: 
 - профспілковій групі, профспілковій організації структурного 
підрозділу закладу охорони здоров’я – не пізніше, як за 5 (пять) днів; 
 - первинній профспілковій організації: 
 - збори – не пізніше, як за 10 (десять) днів; 
 - конференція – не пізніше, як за 1 (один) місяць до дати їх проведення. 
  

II. Порядок скликання зборів, конференції 
 2.1. Право скликання зборів (конференції) первинної профспілкової 
організації відповідно до пункту 63 Статуту Профспілки належить профкому. 
 2.2. В рішенні профкому щодо проведення загальних звітно-виборних 
зборів зазначається: 
 - дата, час і місце проведення звітно-виборних зборів та проект їх  
порядку денного; 



 - строки проведення зборів в організаційних ланках первинної 
профспілкової організації; 
  
 
 - строки надання профкому звітності щодо підсумків звітів і виборів в 
організаційних ланках первинної профспілкової організації; 
 - порядок та строки надання пропозицій щодо кандитатур на посаду 
голови первинної профспілкової організації та до складу профкому; 
 - план заходів щодо проведення загальних звітно-виборних зборів. 
 2.3. В рішенні профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації щодо проведення звітно-виборної конференції зазначається: 
 - дата, час і місце проведення конференції та її примірний порядок 
денний; 
 - строки проведення зборів в організаційних ланках первинної 
профспілкової організації; 
 - норму представництва від організаційних ланок первинної 
профспілкової організації на конференції і порядок обрання делегатів; 
 - строки надання профкому списку делегатів, обраних від 
організаційних ланок первинної профспілкової організації та копії протоколів 
про їх обрання; 
 - порядок та строки надання пропозицій щодо кандитатур на посаду 
голови первинної профспілкової організації та до складу профкому; 
 - строки надання профкому звітності щодо підсумків звітів і виборів в 
організаційних ланках первинної профспілкової організації; 
 - пропозиції щодо кандитатур на посаду голови первинної 
профспілкової організації та до складу профкому. 
 - план заходів щодо проведення звітно-виборної конференції. 
 

III. Порядок початку роботи звітно-виборних зборів, конференцій 
 3.1. Звітно-виборні збори профспілкової групи відкриває профгрупорг 

або особа, яка виконує обов’язки профгрупорга. 
При відкритті звітно-виборних зборів профгрупорг або особа, яка 

виконує обов’язки профгрупорга інформує учасників зборів щодо: 
- кількості членів Профспілки, які перебувають на обліку в профгрупі; 
- кількості членів Профспілки, які зареєстровані на момент відкриття 

зборів; 
- кількості членів Профспілки, яка повинна бути для визнання 

правомочності зборів. 
 Відповідно до пункту 52 Статуту Профспілки збори профгрупи 
вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів 
Профспілки, які перебувають на обліку в цій профгрупі. 

Після визнання звітно-виборних зборів правомочними профгрупорг 
вносить на розгляд зборів вирішення процедурних питань: обрання 
головуючого, секретаря, рахівника, затвердження порядку денного звітно-
виборних зборів та визначення режиму їх роботи. 



 Рішення з питань обрання робочих органів зборів  можуть прийматись 
без обговорення. 

Орієнтовний порядок денний звітно-виборних зборів профгрупи: 
1.Про звіт щодо роботи профгрупорга за період з … по … . 
2. Про вибори профгрупорга. 
 
3. Про вибори заступника профгрупорга (за потреби). 
4. Про вибори уповноважених з окремих напрямків профспілкової 

діяльності (уповноважений з питань соціально-трудових відносин, 
громадський інспектор з охорони праці, відповідальний з питань 
забезпечення соціальних гарантій та відповідальний за інформаційно-
пропагандистську роботу). 

5. Про вибори делегата (делегатів) на звітно-виборну конференцію 
первинної профспілкової організації (у випадку її проведення). 

6. Про пропозиції щодо кандидатури на посаду голови первинної 
профспілкової організації. 

7. Про пропозиції щодо кандидатури до складу профспілкового 
комітету. 

Після вирішення усіх процедурних питань подальшою роботою звітно-
виборних зборів керує головуючий.  

3.2. Звітно-виборні збори профспілкової організації структурного 
підрозділу закладу охорони здоров’я відкриває голова організації або особа, 
яка виконує обов’язки голови.  

Початок роботи  звітно-виборних зборів та вирішення процедурних 
питань визначається абзацами другим – п’ятим та сьомим пункту 3.1 цієї 
Інструкції.  

Орієнтовний порядок денний звітно-виборних зборів  профспілкової 
організації структурного підрозділу закладу охорони здоров’я: 

1. Про звіт щодо роботи профспілкового бюро за період з … по … . 
2.  Про вибори голови  профспілкової організації структурного 

підрозділу. 
3. Про вибори профспілкового бюро профспілкової організації 

структурного підрозділу. 
4. Про вибори делегата (делегатів) на звітно-виборну конференцію 

первинної профспілкової організації (у випадку її проведення). 
5. Про пропозиції щодо кандидатури на посаду голови первинної 

профспілкової організації. 
6. Про пропозиції щодо кандидатури до складу профспілкового 

комітету. 
Після вирішення усіх процедурних питань подальшою роботою звітно-

виборних зборів керує головуючий.  
3.3. Звітно-виборні збори  первинної профспілкової організації, що 

налічує до 15 членів Профспілки відкриває профспілковий організатор або 
особа, яка виконує його обов’язки. 



Початок роботи  звітно-виборних зборів та вирішення процедурних 
питань визначається абзацами другим – п’ятим та сьомим пункту 3.1 цієї 
Інструкції.  

Орієнтовний порядок денний звітно-виборних зборів  первинної 
профспілкової організації. що налічує до 15 членів Профспілки: 

1. Про звіт щодо роботи профорганізатора за період з … по … . 
2. Про вибори профорганізатора. 
3. Про вибори заступника профорганізатора (за потреби). 
4. Про вибори делегата (делегатів) на звітно-виборну конференцію 

територіальної організації Профспілки. 
 
 
5. Про пропозиції щодо кандидатури на посаду голови територіальної 

організації Профспілки. 
6. Про пропозиції щодо кандидатури до складу територіального 

комітету (ради). 
7. Про надання повноважень на підписання протоколу зборів. 
Після вирішення усіх процедурних питань подальшою роботою звітно-

виборних зборів керує головуючий. 
3.4. Звітно-виборні збори  первинної профспілкової організації 

відкриває голова первинної профспілкової організації або особа, яка виконує 
обов’язки голови та інформує учасників зборів про: 
 - загальну кількість членів Профспілки, які перебувають на обліку в 
первинній профспілковій організації; 
 - кількість членів Профспілки, необхідна для визначення 
правомочності зборів; 
 - кількість членів Профспілки, які зареєструвались на момент відкриття 
зборів. 
 Відповідно до пункту 52 Статуту Профспілки збори первинної 
профспілкової організації  вважаються правомочними, якщо в них бере 
участь більше половини членів Профспілки, які перебувають на обліку в 
організації. 
 Після визнання звітно-виборних зборів правомочними голова 
первинної профспілкової організації або особа, яка виконує обов’язки голови, 
вносить від імені профкому на розгляд зборів вирішення процедурних 
питань:  
 - обрання робочої президії зборів, лічильної комісії, секретаріату, 
редакційної комісії;  
 - затвердження порядку денного звітно-виборних зборів та визначення 
регламенту їх роботи. 
 При кількості учасників зборів до 50 осіб замість робочої президії може 
обиратися головуючий на зборах, замість секретаріату – секретар зборів, 
замість лічильної комісії – особа, яка відповідає за підрахунок голосів під час 
голосування. 



 Рішення з процедурних питань звітно-виборні збори можуть приймати 
без обговорення. 

 Орієнтовний порядок денний звітно-виборних зборів  первинної 
профспілкової організації: 

1. Про звіт щодо роботи профспілкового комітету за період з … по … . 
2. Про звіт Ревізійної комісії. 
3. Про вибори голови первинної профспілкової організації. 
4. Про вибори профспілкового комітету. 
5. Про вибори голови Ревізійної комісії. 
6. Про вибори членів Ревізійної комісії. 
7. Про вибори делегата (делегатів) на звітно-виборну конференцію 

територіальної організації Профспілки. 
8. Про пропозиції щодо кандидатури на посаду голови територіальної 

організації Профспілки. 
 
 
9. Про пропозиції щодо кандидатури до складу територіального 

комітету (ради). 
10. Про надання повноважень на підписання протоколу зборів. 

 Після вирішення усіх процедурних питань подальшою роботою звітно-
виборних зборів керує робоча президія. Головує на зборах  за домовленістю 
один із членів робочої президії зборів, який є членом Профспілки 
працівників охорони здоров’я України. 
 За згодою звітно-виборних зборів до робочої президії зборів можуть 
запрошуватися представники місцевих органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, роботодавців, організацій роботодавців та їх 
об’єднань, громадських об’єднань, виборних органів вищих за статусом 
організацій Профспілки, інших організацій, закладів, установ, які запрошені 
на збори. 

 3.5. Звітно-виборну конференцію  первинної профспілкової організації 
відкриває голова первинної профспілкової організації або особа, яка виконує 
обов’язки голови. 
 При відкритті конференції  голова первинної профспілкової організації 
або особа, яка виконує обов’язки голови, інформує делегатів конференції 
про: 
 - загальну кількість делегатів звітно-виборної конференції; 
 - кількість делегатів, необхідна для визначення правомочності 
конференції; 
 - кількість делегатів, які зареєструвались на момент відкриття 
конференції. 
 Відповідно до пункту 52 Статуту Профспілки  звітно-виборна 
конференція первинної організації вважається правомочною, якщо в ній бере 
участь не менше двох третин від загальної кількості делегатів. 
 Після визнання звітно-виборної конференції правомочною голова 
первинної профспілкової організації або особа, яка виконує обов’язки голови, 



вносить від імені профкому на розгляд конференції вирішення процедурних 
питань: обрання робочої президії конференції, лічильної комісії, 
секретаріату, мандатної комісії (у разі відсутності постійно діючої), комісії з 
редагування проектів рішення, затвердження порядку денного звітно-
виборної конференції та визначення режиму її роботи. 
 При кількості делегатів конференції до 50 осіб замість робочої президії 
може обиратися головуючий на конференції, замість секретаріату – секретар 
конференції, замість лічильної комісії – особа, яка відповідає за підрахунок 
голосів під час голосування. 
 Повноваження делегатів звітно-виборної конференції первинної 
профспілкової організації може перевіряти, за дорученням конференції, один 
із членів робочої президії конференції. 
 Рішення з процедурних питань звітно-виборна конференція може 
приймати без обговорення. 

Орієнтовний порядок денний звітно-виборної конференції  первинної 
профспілкової організації: 

1. Про повідомлення Мандатної комісії. 
2. Про звіт щодо роботи профспілкового комітету за період з … по … . 
3. Про звіт Ревізійної комісії. 
4. Про вибори голови первинної профспілкової організації. 
5. Про вибори профспілкового комітету. 
6. Про вибори голови Ревізійної комісії. 
7. Про вибори членів Ревізійної комісії. 
8. Про вибори делегата (делегатів) на звітно-виборну конференцію 

територіальної організації Профспілки. 
9. Про пропозиції щодо кандидатури на посаду голови територіальної 

організації Профспілки. 
10. Про пропозиції щодо кандидатури до складу територіального 

комітету (ради). 
11. Про надання повноважень на підписання протоколу конференції. 

 Після вирішення усіх процедурних питань подальшою роботою звітно-
виборної конференції керує робоча президія. Головує на конференції  за 
домовленістю один із членів робочої президії конференції, який є членом 
Профспілки працівників охорони здоров’я України. 
 За згодою звітно-виборної конференції до робочої президії конференції 
можуть запрошуватися представники місцевих органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, роботодавців, організацій роботодавців та 
їх об’єднань, громадських об’єднань, виборних органів вищих за статусом 
організацій Профспілки, інших організацій, закладів, установ, які запрошені 
на збори. 
 3.7. Голова, заступник (заступники) голови первинної профспілкової 
організації, голова Ревізійної та Мандатної (постійно діючої) комісій є 
делегатами звітно-виборної конференції за посадами. 
 3.9. Члени профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації,  члени Ревізійних та Мандатних комісій, які не обрані делегатами 



конференції, можуть брати участь в роботі звітно-виборної конференції з 
правом дорадчого голосу. 
 3.10. Якщо звітно-виборні збори, звітно-виборна конференція не може 
розпочати свою роботу із-за відсутності кворуму особа, яка їх відкриває, 
оголошує їх такими, що не відбулися. Профком зобов’язаний протягом 5 
(п’яти) робочих днів визначити нову дату проведення зборів, конференції.  
 3.11. Якщо звітно-виборні збори, звітно-виборна конференція не може з 
будь-якої причини продовжити свою роботу, головуючий, робоча президія 
зборів, конференції оголошують їх призупиненими. Делегати конференції 
зберігають свої повноваження. Профком зобов’язаний протягом 5 (п’яти) 
робочих днів визначити нову дату проведення призупинених зборів, 
конференції.  
 При неможливості і у цьому випадку закінчити роботу зборів, 
конференції у відповідності із затвердженим порядком денним вони 
визнаються такими, що не відбулися. У такому разі виборний орган вищої за 
статусом організації Профспілки приймає рішення щодо повторного 
скликання в місячний термін зборів, конференції та здійснює організаційне 
забезпечення їх проведення. 

 
IV. Порядок розгляду питань на звітно-виборних зборах, конференціях 

 4.1. Розгляд питань порядку денного звітно-виборних зборів 
розпочинається з доповіді голови первинної профспілкової організації щодо 
роботи профспілкового комітету за відповідний звітний період або 
профспілкового організатора щодо звіту про його роботу за відповідний 
звітний період. 
 4.2. Звітна доповідь голови первинної профспілкової організації 
містить в собі інформацію щодо: 
 - умов (стану справ) в закладі, установі, підприємстві, в яких 
працювала первинна профспілкова організації (коротко); 
 - виконання рішення минулих звітно-виборних зборів, критичних 
зауваження та пропозиції членів Профспілки; 
 - роботи про ведення переговорів, укладанню колективного договору та 
контролю за його виконанням; 
 - контролю за дотриманням законодавства про оплату праці, 
своєчасністю та повнотою виплати заробітної плати; 
 - використання права, наданого законодавством, для отримання 
необхідної фінансово-економічної інформації від роботодавця і використання 
її в інтересах членів Профспілки; 
 - участі та впливу голови первинної профспілкової організації, 
профорганізатора чи профспілкового комітету на розподіл прибутку і 
поточних надходжень коштів на рахунки закладу, установи в інтересах 
членів Профспілки; 
 - роботи постійних комісії профкому (членів профкому) з окремих 
напрямків роботи профспілкового комітету; 



 - контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, аналіз 
стану умов та безпеки праці в закладі, установі; 
 - роботи комісії профкому з питань охорони праці, громадських 
інспекторів з охорони праці; 
 - проведеної культурно-масової та спортивної роботи;  
 - залучення до Профспілки нових членів; мотивації профспілкового 
членства 
 - навчання профспілкового активу та членів Профспілки; 
 - визначення приорітетних напрямків роботи на наступний звітний 
період. 
 У разі, коли в первинній профспілковій організації є профспілковий 
комітет, звітна доповідь заслуховується на засіданні профкому, який приймає 
рішення щодо включення її у порядок денний звітно-виборних зборів чи 
конференції із визначенням доповідача. 
 4.3. Розгляд питань порядку денного звітно-виборної конференції 
первинної профспілкової організації розпочинається із повідомлення голови 
Мандатної комісії. 
 Повідомлення (доповідь) Мандатної комісії попередньо обговорюється 
та затверджується на її засіданні. 
 4.4. В повідомленні (доповіді) Мандатної комісії зазначається: 
 - норма (модус) представництва, що була встановлена на дану 
конференцію; 
 - перелік організаційних ланок первинної профспілкової організації, на 
зборах яких обирались делегати, наявність та правильність  оформлення  
документів  для підтвердження їх повноважень (протоколи або виписки з 
протоколів, анкети); 
 - загальна кількість обраних делегатів, а також інформація про 
підтвердження чи не підтвердження комісією їх повноважень. 
 Мандатна комісія просить конференцію затвердити надане 
повідомлення (доповідь).  
 4.5. У разі визнання звітно-виборної конференції правомочною розгляд 
питань порядку денного продовжується звітною доповіддю голови первинної 
профспілкової організації відповідно до пункту 4.2 цієї Інструкції.   
  4.6. З метою раціонального використання часу за рішенням звітно-
виборних зборів, конференції одразу після доповіді голови первинної 
профспілкової організації заслуховується звіт Ревізійної комісії, які в 
подальшому обговорюються одночасно. 
 Звітна доповідь Ревізійної комісії попередньо обговорюється та 
затверджується на її засіданні. 
 4.7. Звітна доповідь Ревізійної комісії має містити інформацію щодо: 
 - охоплення профспілковим членством, організації обліку членів 
Профспілки, аналізу правильності та повноти утримання профспілкових 
внесків; 



 - роботи профкому по виконанню кошторису первинної профспілкової 
організації та раціонального використання коштів, майна і матеріальних 
цінностей, їх збереження і умови зберігання; 
 - стану обліку та звітності; 
 - результатів проведення інвентаризації матеріальних цінностей та 
інвентарю; 
 - стану діловодства, розгляду письмових звернень членів Профспілки; 
 - розгляду результатів ревізій та перевірок на засіданнях профкому, які 
рішення прийняті за результатами перевірки та як виконувалися рекомендації 
Ревізійної комісії; 
 - роботи членів Ревізійної комісії у звітному періоді.  
 4.8. Процедура обговорення звітних доповідей голови первинної 
профспілкової організації та голови Ревізійної комісії може включати: 
 - виступи учасників зборів чи конференції; 
 - пропозицію головуючого про припинення обговорення доповідей та  
проведення голосування з цього питання;  
 - повідомлення про осіб, які записався на виступ і не виступили; 
 - заключне слово доповідачів (за бажанням); 
 - виступ уповноваженого представника редакційної комісії з підготовки 
чи редагування проекту постанов щодо звітів; 
  
 - оголошення головуючим на зборах чи конференції пропозицій, які 
надійшли до проекту постанови, і які будуть ставитись на голосування; 
 - оголошення про перехід до голосування та визначення його форми 
(відкрите чи закрите (таємне) голосування); 
 - оголошення прийнятого за результатами голосування рішення. 
 У разі припинення обговорення звітних доповідей в зв’язку з 
закінченням відведеного для цього часу, головуючий пропонує учасникам 
зборів чи конференції, які не виступили, передати тексти їхніх виступів до 
робочої президії для долучення їх до протоколу зборів чи конференції. 
 Учасник зборів чи делегат конференції має право подати на ім’я 
головуючого в письмовому вигляді (із зазначенням свого прізвища та за 
підписом) особисту думку щодо прийнятого на зборах чи конференції 
рішення. Така особиста думка підлягає оголошенню та долучення до 
протоколу зборів чи конференції. 
  

V. Порядок прийняття рішень звітно-виборних зборів, конференції 
 5.1. Після закінчення обговорення звітних доповідей голови первинної 
профспілкової організації та голови Ревізійної комісії звітно-виборні збори, 
звітно-виборна конференція переходять до прийняття рішення щодо звітних 
доповідей. 
 У разі прийняття рішення щодо проведення закритого (таємного) 
голосування по обранню голови первинної профспілкової організації рішення 
звітно-виборних зборів чи конференції за згодою їх учасників можуть 
прийматися під час роботи Лічильної комісії. 



 5.2. Пропозиції щодо проекту  рішення зборів, конференції вносять 
один із членів робочої президії або голова робочої комісії по підготовці 
рішення (доповідач). 
 5.3. У разі відсутності альтернативного проекту рішення на 
голосування вноситься пропозиція щодо прийняття запропонованого проекту 
рішення за основу. 
 За наявності альтернативного проекту рішення на голосування 
вноситься пропозиція, який із запропонованих проектів рішень взяти за 
основу.   
 5.4. Після прийняття проекту рішення за основу доповідач оголошує 
пропозиції і поправки, що вносились учасниками зборів, делегатами 
конференції до запропонованого проекту рішення та рішення по ним комісії з 
підготовки рішення. 
 Якщо ініціатори внесених пропозицій і поправок не наполягають на 
голосуванні відхилених комісією їх пропозицій і поправок, то приймається 
пропозиція комісії щодо їх відхилення.  
 Якщо ініціатори внесених пропозицій і поправок наполягають на 
голосуванні їх відхилених комісією правок, то на голосування вноситься їх 
правка. 
 5.5. Після розгліду усіх внесених пропозицій і поправок на голосування 
вноситься пропозиція щодо прийнятття рішення в цілому. 
 5.6. Відповідно до пункту 53 Статуту Профспілки рішення звітно-
виборних зборів, конференції приймається у вигляді постанови. Воно 
вважається прийнятим якщо за нього проголосувало більше половини 
присутніх учасників зборів або делегатів конференції, за наявності кворуму. 
  

VI. Порядок обрання голови первинної профспілкової організації 
 6.1. Пропозиція щодо кандидатур на посаду голови первинної 
профспілкової організації формується профспілковим комітетом із: 
 - кандидатури чинного голови первинної профспілкової організації (за 
його згодою); 
 - пропозицій, що надійшли від організаційних ланок первинної 
профспілкової організації; 
 - індивідуальних пропозицій членів Профспілки; 
 - пропозицій виборного органу вищої за статусом організації 
Профспілки. 
 6.2.  Відомості про кандидатів на посаду голови первинної 
профспілкової організації, що складаються із: прізвища, ім’я та по батькові, 
року народження, місця роботи, посади, освіти, досвіду трудової і 
профспілкової діяльності, інформації про профспілкове навчання 
надсилаються до виборного органу вищої за статусом організації Профспілки 
до відома. 
 6.3. Розгляд питання про обрання голови первинної профспілкової 
організації починається із повідомлення голови Мандатної комісії або члена 
робочої президії (головуючого) про кандидатів на посаду голови первинної 



профспілкової організації, ким вони були висунуті та їх відповідність 
вимогам Статуту Профспілки. 
 Попереднє внесення кандидатур на посаду голови первинної 
профспілкової організації не обмежує прав члена Профспілки, учасників 
зборів, делегатів конференції висувати інші кандидатури безпосередньо на 
звітно-виборних зборах чи конференції. 
 6.4. Після внесення пропозиції щодо припинення висунення 
кандидатур на посаду голови первинної профспілкової організації, з 
окресленого питання проводиться голосування та підведення підсумку 
переліку запропонованих кандидатур. 
 6.5. Кожному із претендентів, за його бажанням, надається слово для 
виступу тривалістю, визначеною регламентом (як правило, до 5 хвилин для 
виступу та до 7 хвилин - для відповідей на запитання). 

У своєму виступі претендент або дає згоду на включення його до списку 
для голосування, або заявляє про самовідвід. Про самовідвід може бути 
заявлено і після виступів всіх кандидатів на посаду. 

Самовідвід приймається звітно-виборними зборами чи конференцією без 
обговорення і голосування. 

6.6. Після закінчення виступів проводиться голосування про включення 
до списку кандидатів, які дали згоду балотуватися на посаду голови 
первинної профспілкової організації. Один примірник списку передається 
Лічильній комісії, а другий залишається у головуючого. 

 
 
 
6.7. Звітно-виборні збори чи конференція приймають рішення про 

форму голосування з виборів голови первинної профспілкової організації 
(відкрите чи закрите (таємне). 

6.8. Відкрите голосування: 
6.8.1. Головуючий оголошує за алфавітом прізвища, імена та по батькові 

кандидатів і послідовно ставить на голосування кожну кандидатуру («за», 
«проти», «утримались»). 

6.8.2. Відкрите голосування проводиться шляхом підняття посвідчення  
учасника звітно-виборних зборів чи делегата конференції, спеціально 
виготовлених карток для голосування або руки. 

6.8.3. Підрахунок голосів здійснюється або робочої президією, або 
лічильною комісією (особою, яка відповідає за підрахунок голосів під час 
голосування). Дані персонального голосування заносяться до протоколів 
звітно-виборних зборів чи конференції. 

6.8.4. Обраною вважається особа, за яку проголосувало більше половини 
учасників звітно-виборних зборів. які мають право вирішального голосу, чи 
делегатів конференції за наявності кворуму. 

6.8.5. Якщо жодна  із кандидатур не набрала необхідної кількості голосів 
проводиться повторне висунення кандидатур на посаду голови первинної 
профспілкової організації та повторне голосування. 



6.9. Закрите (таємне) голосування: 
6.9.1. Організацію проведення закритого (таємного) голосування під час 

виборів голови первинної профспілкової організації і підрахунок його 
результатів здійснює Лічильна комісія. 
 6.9.2. Секретарем (секретаріатом) звітно-виборних зборів чи 
конференції, за дорученням Лічильної комісії, виготовляються бюлетені для 
таємного голосування відповідно до кількості учасників зборів, які мають 
право вирішального голосу, чи делегатів конференції.  
 Всі бюлетені мають бути виготовлені за єдиним зразком (за якістю 
паперу, кольором, змістом тощо) і не мати індивідуальних сторонніх 
позначок. 
 6.9.3. Час, місце і порядок голосування визначаються Лічильною 
комісією, про що голова (представник) лічильної комісії повідомляє 
учасникам зборів чи делегатам конференції. 
 6.9.4. До початку таємного голосування Лічильна комісія перевіряє 
наявність та стан приміщення і кабін для голосування, опечатує скриньки для 
бюлетенів. 
 6.9.5. Кожному учаснику зборів чи делегату конференції після 
пред’явлення ним посвідчення, яке видавалося під час реєстрації, видається 
один бюлетень для таємного голосування, що підтверджується особистим 
підписом учасника зборів чи делегата конференції. 
 6.9.6. Закрите (таємне) голосування проводиться шляхом проставляння 
відмітки напроти прізвища кандидата на посаду, за якого голосує учасник 
зборів чи делегат конференції. 
  
 
 
 6.9.7. Недійсними вважаються бюлетені, в яких відмічено більше 
одного прізвища, не відзначено жодного кандидата, а також бюлетені, що не 
відповідають єдиному зразку. 
 Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не 
враховуються і до протоколу не вносяться.  
 Якщо у скриньках для голосування виявиться більша за видану згідно 
зі списком кількість бюлетенів, всі вони визнаються недійсними. У такому 
разі збори (конференція) вирішують питання довіри лічильній комісії та 
проводиться повторне голосування з відповідного питання.  
 6.9.8. За результатами таємного голосування щодо виборів голови 
первинної профспілкової організації лічильна комісія складає протокол, який 
підписує голова та члени лічильної комісії. 
 У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій 
формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і 
оголошується на зборах (конференції). 
 6.9.9. Про результати голосування голова лічильної комісії або 
визначений нею член комісії доповідає зборам чи конференції та відповідає 
на запитання їх учасників. 



 6.9.10. На підставі повідомлення лічильної комісії збори чи 
конференція приймають відповідне рішення. 

 6.9.11. Якщо було запропоновано більше двох кандидатур і за 
результатами тайного голосування більше 50 відсотків голосів не набрав ні 
один із кандидатів, проводиться другий тур закритого (таємного) 
голосування щодо двох кандидатів, які набрали в першому турі найбільшу 
кількість голосів. 

6.9.12. У разі, якщо ні одна із кандидатур не набрала необхідної кількості 
голосів проводиться повторне висунення кандидатур на посаду голови 
первинної профспілкової організації та повторне голосування по ним. 
 

VII. Порядок обрання профспілкового комітету 
 7.1. Пропозиція щодо кандидатур до складу профкому формується 
профспілковим комітетом із: 
 - пропозицій, що надійшли від організаційних ланок первинної 
профспілкової організації; 
 - індивідуальних пропозицій членів Профспілки; 
 - пропозицій виборного органу вищої за статусом організації 
Профспілки. 
 7.2. Попереднє внесення кандидатур до складу профкому не обмежує 
прав учасників зборів, делегатів конференції висувати інші кандидатури 
безпосередньо на звітно-виборних зборах чи конференції. 
 7.3. До складу профкому можуть бути запропоновані члени 
Профспілки, які перебувають на обліку в даній первинній профспілковій 
організації, але відсутні на зборах або не є делегатами конференції, за умови 
їх попередньої письмової згоди. 
 7.4. Звітно-виборні збори, звітно-виборна конференція насамперед 
визначаються із кількісним складом профкому. 
  
 
 7.5. Після внесення пропозиції щодо припинення висунення 
кандидатур до складу профкому проводиться голосування з окресленого 
питання та підведення підсумку переліку запропонованих кандидатур. 

 7.6. Головуючий на звітно-виборних зборах чи конференції ставить 
питання кожному із кандидатів, чи дає він згоду на включення його до 
списку для голосування, або заявляє про самовідвід.  
 Самовідвід приймається звітно-виборними зборами чи конференцією 
без обговорення і голосування. 

 7.7. Після формування остаточного списку кандидатів, які дали згоду 
на балотуватися до складу профкому один його примірник передається 
лічильній комісії, а другий залишається у головуючого на звітно-виборних 
зборах чи конференції. 

 7.8. Звітно-виборні збори чи конференція приймають рішення про 
форму голосування з виборів профкому (відкрите чи закрите (таємне). 



7.9. У голосуванні з обрання профкому беруть участь лише члени 
Профспілки, які перебувають на обліку в даній первинній профспілковій 
організації, делегати відповідної звітно-виборної конференції.   
 7.10. Відкрите голосування з обрання профкому проводиться у 
порядку, визначеному пунктом 6.8 цієї Інструкції. 
 За рішенням звітно-виборних зборів чи конференції голосування 
проводиться окремо по кожній кандидатурі із затвердженого зборами, 
конференцією списком. 

Рішення щодо голосування списком може бути прийнято тільки у 
випадку, коли кількість кандидатур у списку для голосування відповідає 
чисельному складу профкому, затвердженому зборами, конференцією.  

Таке рішення може бути прийнято виключно одноголосно. 
 7.11. Закрите (таємне) голосування з виборів профкому проводиться у 
порядку, визначеному пунктом 6.9 цієї Інструкції. 
 7.12.  Якщо за результатами закритого (таємного) голосування до 
складу профкому було обрано більшу або меншу кількість осіб, ніж це було 
визначено, звітно-виборні збори чи конференція відкритим голосування 
можуть прийняти рішення щодо відповідної зміни кількісного складу 
профкому. 
 7.13. У разі, якщо учасники звітно-виборних зборів чи конференції не 
погодяться із внесенням змін до кількісного складу профкому, то 
проводиться висунення нових кандидатур  та повторне голосування або 
приймається відкритим голосуванням рішення про обрання профкому у 
визначеній кількості за відносною більшістю голосів. 

 7.14. Обраною вважається особа, за яку проголосувало більше 
половини учасників звітно-виборних зборів чи делегатів конференції за 
наявності кворуму. 

 
VIII. Порядок обрання голови та членів Ревізійної комісії 

8.1. Обрання голови Ревізійної комісії первинної профспілкової 
організації проходить в порядку, визначеному розділом  VI цієї Інструкції. 

 
 
8.2. Вибори членів Ревізійної комісії первинної профспілкової 

організації проходить в порядку, визначеному розділом  VII цієї Інструкції. 
8.3. Голова та члени Ревізійної комісії не може бути членами будь-якого 

іншого виборного органу первинної профспілкової організації. 
 

IX. Порядок обрання голови та членів Мандатної комісії 
9.1. Обрання голови Мандатної комісії первинної профспілкової 

організації проходить в порядку, визначеному розділом  VI цієї Інструкції. 
9.2. Вибори членів Мандатної комісії первинної профспілкової 

організації проходить в порядку, визначеному розділом  VII цієї Інструкції. 
 



X. Порядок обрання делегатів на конференцію вищої за статусом 
організації Профспілки 

10.1. Норма обрання делегатів на конференцію вищої за статусом 
організації Профспілки встановлюється відповідним виборним органом цієї 
організації. 

Обрання делегатів  на конференцію вищої за статусом організації 
Профспілки відбувається у порядку, визначеному розділом  VII цієї 
Інструкції. 

 
XI. Прикінцеві положення 

11.1. Звітно-виборні збори, звітно-виборна конференція первинної 
профспілкової організації відкритим голосуванням приймає рішення щодо 
кандидатури голови вищої за статусом організації Профспілки та 
кандидатури від первинної профспілкової організації до складу виборного 
органу вищої за статусом організації Профспілки. 
 11.2. На звітно-виборних зборах, звітно-виборній конференції ведеться 
протокол, який підписується головуючим на зборах чи конференції і 
секретарем або керівником секретаріату. 

 Рішення про затвердження протоколу зборів (конференції) в цілому, 
надання повноважень на його підписання головуючим та секретарем, а також 
на здійснення реєстраційних дій у зв’язку зі зміною відомостей про 
юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  приймається 
окремим рішенням зборів (конференції) про що в обов’язковому порядку 
зазначається у протоколі. 
 11.3. У протоколі зазначаються: дата й місце проведення звітно-
виборних зборів чи конференції, загальна кількість членів Первинної 
організації або делегатів, обраних на конференцію, кількість присутніх на 
зборах, конференції; кількість запрошених; прізвища та ініціали головуючих, 
питання порядку денного, внесені на розгляд; прізвища й ініціали 
доповідачів (співдоповідачів) та осіб, які брали участь в обговоренні; 
прийняті постанови й інші документи, результати голосування по них, а 
також перелік інформаційно-довідкових та інших матеріалів і документів, що 
вручалися учасникам  зборів чи делегатам конференції. 
 У разі ведення аудіо- або відео- зйомки засідання, копія запису на 
електронному носії долучається до протоколу.  

 
Невід’ємними додатками до протоколу є список учасників зборів чи 

конференції, які брали участь у засіданні з відміткою про їх реєстрацію, а 
також список запрошених осіб, підписані оригінали постанов зборів чи 
конференції з усіма додатками.   
 11.4. Протокол, рішення звітно-виборних зборів чи конференції 
зберігаються відповідно до номенклатури справ первинної профспілкової 
організації. 



Усі матеріали закритого (таємного) голосування (списки кандидатур, 
бюлетені, протоколи лічильної комісії), а також інші документи (заяви, 
записки тощо) зберігаються у первинній профспілковій організації до 
наступних виборів на правах документів суворої звітності. Відповідальність 
за зберігання цих матеріалів покладається на голову первинної профспілкової 
організації. 

11.5. У разі переобрання голови первинної профспілкової організації 
прийом-передача справ, документів, майна, печаток, штампів (за наявності), 
техніки та інших засобів здійснюється протягом 10 робочих днів з дня 
проведення зборів (конференції) за актом прийому-передачі.  

Акт прийому-передачі підписується переобраним та новообраним 
головою первинної профспілкової організації, головним бухгалтером 
(бухгалтером), а також головою відповідної ревізійної комісії. Акт прийому-
передачі зберігається на правах документа суворої звітності. 

11.6. Після закінчення звітів і виборів у первинній профспілковій 
організації головою первинної профспілкової організації складається звіт, за 
встановленою у Профспілці формою, що подається у виборний орган  вищої 
за статусом організації Профспілки. 

11.7. У разі виявлення під час проведення  звітів і виборів порушень 
Статуту та інших нормативних документів Профспілки вищий за статусом 
виборний орган організації Профспілки має право прийняти рішення про 
скасування результатів і виборів у первинній профспілковій організації та 
призначення повторних виборів.  
 

 
 



 

        


