
 

ПРОТОКОЛ 

звітно-виборної конференції 

 

____________________________________________________________________ 
(назва факультету/інституту, підрозділу) 

 

«__»________________2019 р.        

 

На обліку в профспілковій організації перебуває ___членів профспілки, обрано 

делегатами ______працівників 

З них бере участь у конференції  ______осіб. 

Відсутні на конференції з поважних причин ___ делегатів. 

Голова конференції ____________________________________________________ 

Секретар конференції ___________________________________________________ 

 

Порядок денний: 

1. Звіт про роботу голови 

профбюро _________________________________________________________________ 

      (назва факультету/інституту, підрозділу) 

 

 за період з  _________ ______р. по _________ ______р.. 

 

2. Вибори голови профбюро _________________________________________________ 

      (назва факультету/інституту, підрозділу) 

 

3. Вибори заступника(заступників) голови профбюро ___________________________

__________________________________________________________________________ 

      (назва факультету/інституту, підрозділу) 

 

4. Вибори членів профбюро __________________________________________________ 

      (назва факультету/інституту, підрозділу) 

 

5. Вибори делегатів на 35-у звітно-виборну  конференцію Первинної профспілкової 

організації працівників Національного технічного університету «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»   
 



6. Обговорення кандидатури на посаду голови Первинної профспілкової організації 

працівників Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

 

7. Обговорення кандидатур до складу профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

 

1. Слухали: 

Звіт голи профбюро__________________________________________________________ 

      (назва факультету/інституту, підрозділу) 

 

 за період з  _________ ______р. по _________ ______р.. 

Звіт додається до протоколу. 

Виступили : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(вказати прізвища, ініціали, короткий зміст кожного виступу) 

 

Постановили:   

Роботу голови профбюро_____________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

за звітний період з  _________ ______р. по _________ ______р.. 

 

визнати____________________________________________________________________ 
(задовільною, незадовільною)   

 

2. Слухали:  

Про форму голосування з виборів голови профбюро. 

Постановили:  

Вибори голови профбюро провести відкритим (закритим, таємним ) голосуванням. 

«за»_____,  «проти»______, «утримались»______. 

До списку з виборів  голови профбюро для обговорення внесено такі кандидатури 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада). 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



 

У результаті персонального обговорення кандидатур по списку для відкритого 

голосування з виборів голови профбюро внесено такі кандидатури (прізвище, ім'я, по 

батькові, посада). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

У результаті відкритого голосування кандидатури на посаду голови профбюро 

отримали голосів: 

1. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 

2. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 

3. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 

 

Постановили:  

Головою профбюро обрати ___________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

3. Слухали:  

Про  вибори заступника(заступників) голови профбюро . 

Постановили:  

Вибори заступника(заступників) голови профбюро  провести відкритим (закритим, 

таємним ) голосуванням. 

«за»_____,  «проти»______, «утримались»______. 

До списку з виборів  заступника(заступників) голови профбюро  для обговорення 

внесено такі кандидатури (прізвище, ім'я, по батькові, посада). 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

У результаті персонального обговорення кандидатур по списку для відкритого 

голосування з виборів заступника(заступників) голови профбюро  внесено такі 

кандидатури (прізвище, ім'я, по батькові, посада). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

У результаті відкритого голосування кандидатури на посаду 

заступника(заступників) голови профбюро  отримали голосів: 

1. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 

2. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 

3. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 



Постановили:  

Заступником головою профбюро обрати:  

 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

4. Слухали:  

Про вибори членів профбюро  

Постановили:  

Вибори членів профбюро  провести відкритим (закритим, таємним ) голосуванням. 

«за»_____,  «проти»______, «утримались»______. 

До списку з виборів  членів профбюро  для обговорення внесено такі кандидатури 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада). 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

У результаті персонального обговорення кандидатур по списку для відкритого 

голосування з виборів членів профбюро  внесено такі кандидатури (прізвище, ім'я, по 

батькові, посада). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

У результаті відкритого голосування кандидатур, членів профбюро   отримали голосів: 

1. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 

2. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 

3. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 

4. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 

5. П.І.Б. за________, проти __________, утрималося___________ 

 

Постановили:  

До складу профбюро обрати:  

 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 



 

5. Слухали:  

Про вибори делегатів на 35-у звітно-виборну конференцію  Первинної профспілкової 

організації працівників Національного технічного університету «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Відповідно до протоколу № 8-19 від 12.09.2019 на засіданні профкому КПІ імені Ігоря 

Сікорського затверджена норма представництва 1 делегат від 15 членів профспілки. 

Тому від профспілковій організації ___________________________________________, 

        (назва факультету/інституту, підрозділу) 

квота делегатів на 35-у звітно-виборну конференцію Первинної профспілкової 

організації працівників Національного технічного університету «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  складає ___осіб.  

Постановили: 

Обрати делегатами на 35-у звітно-виборну конференцію Первинної профспілкової 

організації працівників Національного технічного університету «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

відповідно до квоти: 
 

1.___________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада). 

2. .__________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада). 

3. .__________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада). 

4.___________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада). 

5. .__________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада). 

 

Результати голосування:  

 «за»_____,  «проти»______, «утримались»______. 

 

6. Слухали:  

Про висунення кандидатури на посаду голови Первинної профспілкової організації 

працівників Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

 

Постановили: 

Висунути (підтримати/рекомендувати) на посаду голови Первинної профспілкової 

організації працівників Національного технічного університету «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 



Результати голосування:  

 «за»_____,  «проти»______, «утримались»______. 

 

7. Слухали:  

Про висунення кандидатур до складу профкому  КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

Постановили: 

Рекомендувати конференції Первинної профспілкової організації працівників 

Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» розглянути кандидатури від профспілкової організації 

________________________________________________________________________

      (назва факультету/інституту, підрозділу) 

до складу профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського:  

 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

__________________________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 

 

Результати голосування:  

 «за»_____,  «проти»______, «утримались»______. 

 

Голова конференції ____________________________________________________ 

(підпис, прізвище, ініціали) 

 

Секретар конференції _________________________________________________ 

(підпис, прізвище, ініціали) 


