ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ
ПОСТАНОВА
07 квітня 2016 року

м. Київ

№ Пл-7-6

Про звіти і вибори в Атомпрофспілці
У зв’язку з закінченням наприкінці 2016 року та на початку 2017 року
повноважень виборних профспілкових органів ППО та ООП, Центральний комітет
профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.
На профспілкових конференціях (зборах) провести звіти і вибори:
1.1. профгрупоргів та цехкомів у період вересень - листопад місяці 2016 року;
1.2. профорганізаторів, профспілкових комітетів ППО підприємств, установ і
організацій у період листопад місяць 2016 року - січень місяць 2017 року;
1.3. профспілкових комітетів об’єднаних організацій профспілки у період
грудень місяць 2016 року - січень місяць 2017 року;
1.4. профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» у лютому місяці
2017 року.
2. Керуючись пунктом 5.31 Статуту Атомпрофспілки для забезпечення
представництва у керівних виборних органах Атомпрофспілки первинних
профспілкових організацій, які безпосередньо обслуговуються ЦК профспілки
та не мають права прямого делегування своїх представників, провести у січні
місяці 2017 року Загальну конференцію ППО за квотою - один представник
від профорганізації.
3.
Скликати у лютому місяці 2017 року VI з’їзд Організації молоді
Атомпрофспілки.
4. Представникам Атомпрофспілки в ООП забезпечити своєчасне проведення
звітів-виборів у первинних профспілкових організаціях, які входять до складу
очолюваних ними об’єднаних організацій профспілки.
5. При проведенні звітно-виборної профспілкової конференції (зборів) певної
профспілкової організації разом зі звітом і виборами профспілкового комітету
провести звіти і вибори Ревізійної комісії відповідної профспілкової
організації.
6. У профспілкових організаціях, за згодою Президії ЦК профспілки, вибори
профспілкових органів не проводяться, якщо вони відбулися у період з 1 травня
до 1 вересня 2016 року.
7.
Профспілковим комітетам під час звітно-виборних профспілкових конференцій
(зборів) забезпечити представництво жінок та молоді у складі виборних
профспілкових органів у відповідності з п. 5.32 Статуту Атомпрофспілки.
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9.

10.

Голови ППО та ООП, Представники Атомпрофспілки в ООП,
профорганізатори ППО прямого підпорядкування ЦК профспілки, надсилають
Центральному комітету профспілки статистичний звіт про проведення звітів і
виборів та виписку з протоколу профспілкової конференції (зборів) про
обрання профспілкового органу та Ревізійної комісії у триденний термін після
проведення звітно-виборної профспілкової конференції (зборів).
Відділу організаційної роботи ЦК профспілки розробити, з урахуванням
внесених змін до Статуту Атомпрофспілки, «Інструкцію про проведення звітів і
виборів у Атомпрофспілці», форми статистичного та зведеного статистичного
звітів і винести ці документи на найближче засідання Президії ЦК профспілки
для їх затвердження.
Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову профспілки
Матова В.О.

Голова профспілки

В.О. Матов

