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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СТАТУТНІ КОМІСІІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Статутні комісії (далі – Комісії) Профспілки працівників лісового 

господарства України є постійно діючими органами, обираються з`їздом 

(конференцією) із складу членів відповідних виборних органів профспілки 

терміном на 5 років. 

1.2.Комісії підзвітні та підконтрольні з`їзду, конференціям організацій 

профспілки, діють відповідно до Статуту Профспілки працівників лісового 

господарства України та цього Положення. 

1.3.Голова комісії, кількісний та персональний склад комісій обираються 

делегатами з`їзду (конференції).  

1.4.Комісії на своєму засіданні обирають заступника голови. Він 

вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини членів 

комісії, присутніх на її засіданні. Порядок та форму голосування визначає 

Комісія. 

1.5.У випадку дострокового припинення повноважень голови, членів 

комісії обрання нового голови, членів комісії здійснюється виборними 

органами відповідних організацій профспілки на термін до проведення 

чергового з'їзду (конференції). 

             2. Повноваження Статутних комісій.  

Комісії: 

2.1.Перевіряють дотримання  організаціями Профспілки: 

- статутних положень при обранні делегатів на з`їзд (конференцію) та 

повноваження делегатів з`їзду (конференції); 

- порядку обрання (делегування) та відкликання членів виборних органів 

профспілки та їх повноваження. 

2.2. Роблять висновки і доповідають з`їзду (конференції), а в період між 

з`їздами, конференціями – виборним органам профспілки свої пропозиції щодо 

правомочності новообраних членів цих органів. 

2.3.Попередньо розглядають матеріали про вступ до Профспілки 

(організацій профспілки) або добровільний вихід зі складу Профспілки та 

вносять свої пропозиції з цих питань. 

2.4.Розглядають листи, заяви, скарги, що стосуються повноважень 

делегатів з`їзду (конференції), членів виборних органів профспілки. 

2.5.Розглядають конфліктні та спірні питання між окремими 

організаціями профспілки, перевіряють факти невиконання ними статутних 

вимог, вносять відповідні пропозиції з цих питань з`їзду (конференції), 

виборним органам організацій Профспілки. 



          3. Для здійснення своїх повноважень Комісії мають право: 

3.1.Отримувати інформаційні, довідкові матеріали від профспілкових 

організацій, залучати для перевірок і підготовки висновків профспілкових 

працівників та активістів, одержувати письмові пояснення посадових осіб 

профспілки. 

3.2.Отримувати консультації, допомогу від працівників апаратів 

виборних органів профспілки з питань, що відносяться до компетенції Комісії. 

3.3.Надавати методичну допомогу в роботі статутних комісій 

організаційних ланок профспілки нижчого рівня. 

        4. Обов’язки Статутних комісій 

4.1.Комісії своєчасно доводять до відома з'їзду (конференції) та виборних 

органів організацій профспілки про результати перевірки повноважень 

делегатів та членів виборних органів, обраних (делегованих) відповідними 

організаціями профспілки.  

4.2.Без висновків Комісій з'їзд (конференція) не мають права приймати 

будь-які рішення, що випливають із Статуту галузевої профспілки. 

        5. Організація та порядок роботи Статутних комісій 

5.1.Організація роботи Комісії покладається на голову комісії. Комісія 

самостійно визначає періодичність своїх засідань. У випадку відсутності голови 

Комісії ці повноваження виконує його заступник. 

5.2.Засідання комісії є правомочним за наявності більше половини її 

членів. 

5.3.Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на 

засіданні членів комісії, за наявності кворуму. 

      6. Рішення Статутних комісій  

6.1.Результатом роботи Комісії є постанови, які підписуються головою 

комісії. 

6.2.Постанови Комісії повинні містити інформацію про наявність 

документів, що підтверджують повноваження виборних (делегованих) 

представників. 

     7. Прикінцеві положення 

7.1.Положення про Комісію набирає чинності після його затвердження 

з'їздом Профспілки, конференціями організаційних ланок профспілки. 

7.2.Зміни та доповнення до Положення про Комісії вносяться рішеннями 

з'їзду, конференціями організацій профспілки. 


