
ПОСТАНОВА

18 квітня 2018 року м. Київ                № ЦК7-4-2

Про внесення змін до Положення про 
первинну профспілкову організацію

Розглянувши пропозиції  організацій Профспілки та висновки Постійної
комісії  Центрального  комітету  з  питань  організаційної  роботи,  Центральний
комітет Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

 ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести  до  Положення  про  первинну  профспілкову  організацію,
затвердженого  постановою  Центрального  комітету  «Про  затвердження
Положення  про  первинну  профспілкову  організацію   Профспілки»  від  07
грудня 2016 року № ЦК7-2-4 такі зміни:

1.  Пункт  15  розділу  IV  «Структура  та  органи  Первинної  організації»
доповнити новим абзацом у такій редакції:

До складу Первинної організації можуть входити:
-  профспілкові  організації  структурних  підрозділів  Закладу  охорони

здоров’я, Навчального закладу;
- профспілкові групи.
2. Розділ IV «Структура та органи Первинної організації» після пункту 15

доповнити новим пунктом у такій редакції:
15-1. Виборними органами Первинної організації, через які вона реалізує

свої повноваження є:
-  профспілковий  комітет  (профком)  –  постійно  діючий  виконавчий

колегіальний виборний орган;
- голова Первинної організації – одноосібний виборний орган.
Виборними органами Первинної організації є:
- Ревізійна комісія Первинної організації – постійно діючий колегіальний

виборний контрольний орган;
- Мандатна комісія – постійно діючий колегіальний виборний орган;
3.  Пункт  20  розділу  IV  «Структура  та  органи  Первинної  організації»

доповнити новим підпунктом у такій редакції:
20.9-1. Приймають рішення про зміну назви Первинної організації та її

місце знаходження.

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ



4. Абзац перший пункту 45 Розділу VI «Голова Первинної організації»
викласти у такій редакції:

45.  Керівником  Первинної  організації  є  голова  Первинної  організації,
який виконує необхідні організаційні та розпорядчі функції для забезпечення
виконання повноважень Первинної організації.

Голова  Первинної  організації  обирається  зборами  (конференцією)
Первинної організації терміном до 5 років. 

У  разі  дострокового  припинення  повноважень  голови  Первинної
організації  за  власним  бажанням,  а  також  з  інших  підстав  передбачених
законодавством, голова Первинної організації обирається зі складу профкому
на засіданні профкому на термін дії повноважень профкому, що залишились.

Відповідно до пункту 68 Статуту Профспілки та інших повноважень, що
випливають із завдань Профспілки, Голова Первинної організації: .

5.  Підпункт 45.9 пункту 49 Розділу VI «Голова Первинної організації»
викласти у такій редакції:

Відкриває та закриває поточні рахунки в банківських установах, виконує
функції розпорядника профспілкових коштів Первинної організації, забезпечує
бухгалтерський  облік  та  відповідну  фінансову  звітність,  щорічно  звітує  на
зборах  (конференції)  про  витрачання  коштів  відповідно  до  затвердженого
кошторису.

Має право першого підпису платіжних, розрахункових та інших фінансових і
банківських документів,  а  також надання  права першого та  другого підпису
працівникам виконавчого апарату профкому. 

6.  Контроль  за  виконанням  цієї  постанови  покласти  на  Голову
Профспілки Коваль В.М.

Голова Профспілки Коваль В.М.
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