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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Професійна спілка працівників агропромислового комплексу Украї
ни (скорочене найменування - Профспілка працівників АПК України) є все
українською добровільною, неприбутковою громадською організацією, ство
реною з метою представництва та здійснення захисту трудових, соціально-
економічних прав та інтересів членів Профспілки - працівників агропромис
лового комплексу, сільського господарства, харчової та переробної промис
ловості, обслуговуючих, суміжних галузей, учнівської, студентської молоді та 
інших категорій організацій, які виявили бажання обслуговуватися Проф
спілкою. 

Професійна спілка працівників АПК України має всеукраїнський статус 
та територіальну сферу діяльності. 

Професійна спілка працівників АПК України розробляє і затверджу! \ 
встановленому порядку свій Статут, який є основним нормативним ІХТОМ, 
що регулює внутрішньоспілкову діяльність і є обов'язковим для виконання 
усіма членами та організаціями Профспілки. 

Найменування Профспілки: 
Повне: українською мовою-Професійна спілка працівників | ] ропро-

мислового комплексу України; 
англійською мовою -Тгасіе ипіоп оГ чуогкег.ч о І 'аргон пін їм ,ІІ 

сотріех оГЦкгаіпе. 
Скорочене: українською мовою-Профспілка працівників АПК Ук| 

англійською мовою-Тгасіе ипіоп оіЧуогкегч оГЛ( «»І і Ікгаіпе. 
Місце знаходження (юридична адреси) виборних органів І [рофс ПІлки: 
м. Київ, Майдан Незалежності, 2. 

1.2. Професійна спілка працівників агропромислового комплекс) Уіріїни 
(далі - Профспілка) є складовою частиною профспілковог о руху УкраїНЯ І ді< 
відповідно до Конституції України, Закону України «Про професі йні СПІЛКИ, Гх 
права та гарантії діяльноїлт», «Про соціальний діалог в Україні», ІНШИХ законів І 
нормативно-правових актів, міжнародних правових норм та цього Статуту. 

Профспілка не залежна від органів державної влади та місцевого само
врядування, роботодавців, їх організацій та об'єднань, громадських органі
зацій та політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна. 

1.3. Профспілка організовує свою діяльність на демократичних засада ч і 
принципах: 

а) добровільного вступу до Профспілки і виходу з неї; 
б) виборності всіх профспілкових органів з низу до верху; 
в) розмежування повноважень і визначення компетенції всіх орта ІІііцій-

них ланок, самостійності її керівних органів у вирішенні питань, що відікм и 11,-
ся до їх компетенції; 
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г) свободи дискусії на стадії обговорення питань, поваги до думки мен
шості, обов'язковості виконання прийнятих рішені.; 

д) звітності всіх виборних органів перед організащ'ями Профспілки, що їх 
обрали, виборними органами вищих за статусом ор ганами Профспілки, підпо
рядкування нижчих за статусом виборних органів вищим у межах повнова
жень, визначених цим Статутом; 

е) колегіальності в роботі, особистої відповідальності керівників і членів 
виборних органів за виконання прийнятих рішень; 

є) нормативно-фінансового забезпечення статутної діяльності всіх орга
нізаційних ланок, обов'язкового дотримання порядку розподілу і використан
ня профспілкових коштів відповідно до норм Статугу та затверджених у вста
новленому порядку профбюджетів і кошторисів. 

1.4. Для консолідації профспілкового руху, вирішення спільних завдань 
щодо захисту своїх членів Профспілка взаємодіє з іншими профспілками, 
об'єднаннями профспілок. В інтересах своїх членів може добровільно входи
ти до об'єднань профспілок, зокрема міжнародних, зберігаючи при цьому 
організаційну та фінансову незалежність. 

Профспілка має право створювати з іншими профспілками об'єднання 
(асоціації, ради, конфедерації, тощо) для виконання спільних завдань, входити 
до об'єднань та вільно виходити з них, а також взаємодіяти з іншими проф
спілками, об'єднаннями профспілок на законних засадах, укладати з ними 
передбачені чинним законодавством України договори і угоди. 

1.5. Профспілка здійснює представництво і захист колективних та індиві
дуальних трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, членів 
профспілки в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядуван
ня, у відносинах із роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднан
нями, з іншими громадськими організаціями на основі соціального партнер
ства, виходячи з принципів рівноправності, соціального діалогу, пошуку ком
промісів, а в разі необхідності - конструктивної опозиції в досягненні цілей 
щодо захисту прав та інтересів працівників членів Профспілки. 

Профспілка представляє інтереси своїх членів під час реалізації конститу
ційного права в судових органах, звернень до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, а також у міжнародних судових установах. 

У разі необхідності під час захисту прав та інтересів своїх членів Проф
спілка організовує страйки, мітинги, демонстрації, інші акції протесту або 
бере участь в аналогічних всеукраїнських та регіональних заходах, які прово
дять профспілки, згідно з чинним законодавством. 

1.6. Для реалізації статутних завдань, прав і повноважень 
Профспілка: 



1.6.1. Бере участь у колективних переговорах щодо укладання Генераль
ної угоди, веде переговори та укладає галузеві, регіональні угоди, колективні 
договори від імені працівників. Здійснює контроль за їх виконанням у порядку, 
встановленому законодавством; 

1.6.2. Вносить пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і відпо
відним органам державної влади щодо прийняття законів чи інших норма
тивно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціаль
ної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних та економіч
них відносин; 

1.6.3. Бере участь у розгляді органами виконавчої влади, місцевого само
врядування, роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями 
пропозицій Профспілки стосовно трудових і соціально-економічних прав та 
інтересів працівників, членів Профспілки; 

1.6.4. Представляє права та інтереси працівників в управлінні підпрЯН м-
ствами, установами, організаціями в ході приватизації та зміни форм влас
ності підприємств; 

1.6.5. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства 
про працю, оплату праці, зайнятість, інших законодавчих та норма і иино-
правових актів, порушує питання про притягнення до відповіла панн 11 ро
ботодавців, інших посадових осіб, винних у порушенні законоданс і на про 
працю, про колективні договори і угоди та інших випадках згідно З ЧИННИМ 
законодавством; 

1.6.6. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про 
охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, забезпечен
ням працівників спецодягом, іншими засобами індивідуальною й колектив
ного захисту. Бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків та надає 
свої висновки про них, вносить роботодавцям, державним органам виконав
чої влади і нагляду подання з питань охорони праці та одержує від них аргу
ментовану відповідь. Відповідно до законодавства здійснює захист потерпілих 
на виробництві; 

1.6.7. Представляє інтереси членів Профспілки підчас вирішення індиві
дуальних і колективних трудових спорів з роботодавцями, в органах викотів 
чої влади та місцевого самоврядування. Створює служби для надання право 
вої допомоги. Вносить роботодавцям, органам виконавчої влади та орі внвм 
місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодові гва 
про працю, які є обов'язковими для розгляду; 
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1.6.8. Відповідно до законодавства через своїх представників бере участь 
в управлінні державним соціальним страхуванням. Представляє та захищає 
інтереси застрахованих осіб у фондах соціального страхування. Активно пра 
цює в комісіях із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
щодо виплати допомог з соціального страхування, оздоровлення членів проф
спілки та членів їхніх сімей. Надає практичну і методичну допомогу оздоров 
чим закладам. 

1.6.9. Для висвітлення своєї діяльності використовує загальні та власні 
засоби масової інформації, створені відповідно до чинного законодавства, 
веде роз'яснювальну роботу серед членів Профспілки; 

1.6.10. Проводить роботу, спрямовану на організаційне і фінансове 
зміцнення Профспілки, виконання статутних вимог; 

1.6.11. Організовує навчання профспілкових кадрів та активу, надає прак
тичну й методичну допомогу організаційним ланкам, формує дієвий резерв 
профспілкових кадрів; 

1.6.12. Здійснює в межах фінансових можливостей заохочення профакти
ву, преміювання, нецільові благодійні грошові виплати, в тому числі на оздо
ровлення, відвідування хворих, поховання, виплати з нагоди професійних свят, 
днів народження, відшкодовує суми виплат на придбання ліків, надає додат
кові блага у негрошовій формі (квіти, призи, сувеніри, путівки тощо); 

1.6.13. Має право вимагати через виборні органи Профспілки розірван
ня трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або 
організації, якщо він порушує Закон «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності», законодавство про працю, про колективні договори і 
угоди. 

1.7. У Профспілці, виборних органах Профспілки та їх виконавчих апара
тах не допускається створення і діяльність структур політичних партій, рухів. 

Керівники виборних органів Профспілки не можуть бути одночасно чле
нами керівних органів політичних партій і рухів. 

1.8. Профспілка має свою круглу печатку із зображенням символіки та 
штамп відповідного зразка. Символіку Профспілки затверджує президія ЦК і 
реєструє в порядку, передбаченому законодавств ом. 

1.9. Організації Профспілки можуть встановлювати свої відзнаки та наго
роди (грамоти, дипломи та інші). 
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2. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

2.1. Членом Профспілки може бути кожна особа, яка визнає Статут Проф
спілки, сплачує членські внески в установленому порядку, при цьому: 

- працює на підприємстві, в установі, організації, незалежно від форм 
власності і господарювання, або є членом селянського (фермерського) гос
подарства, кооперативу, приватним землекористувачем, які за характером ви
робничої діяльності відносяться до галузей агропромислового комплексу; 

- працює у фізичної особи або суб'єкта підприємницької діяльності; 
- забезпечує себе роботою самостійно; 
- навчається в навчальному закладі. 

Членами Профспілки можуть бути інші громадяни, які виявили бажання 
вступити до неї і визнають Статут Профспілки, а також громадяни інших дер
жав, які працюють або навчаються в Україні. 

2.2. Прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному по
рядку за особистою заявою осіб, які досягли 15 років (для учнів 14 років), яка 
розглядається на засіданнях профспілкових комітетів протягом місяця з дня її 
подання. 

2.3. Усі члени Профспілки мають рівні права не залежно від національ
ності, мови, статі, політичних, релігійних переконань, соціального статусу та 
інших відмінностей. 

2.4. Членський квиток єдиного зразка видає профспілковий, цеховий 
комітет, профорганізатор або профгрупорг не пізніше, ніж через місяць з дня 
прийняття до Профспілки. 

2.5. Члени Профспілки перебувають на обліку в первинній організації 
Профспілки. 

2.6. Профспілкове членство зберігається: 
- за особами, які тимчасово припинили роботу в зв'язку з вихованням 

дітей, за непрацюючими пенсіонерами, особами, звільненими у зв'язку з 
реорганізацією, банкрутством, ліквідацією підприємства, за скороченням 
штату або за угодою сторін, за умов сплати ними членських внесків або 
звільнення від сплати внесків на певний період, за рішенням відповідного 
виборного органу (п.7.4 цього Статуту); 

- за членами Профспі:тки, які зайняті на сезонних роботах; 
- за особами, що перейшли з іншої профспілки або повернулися після 

строкової військової служби, якщо вони стали на облік упродовж МІСЯЦЯ 3 ДНЯ 
прийняття на роботу. 
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2.7. Члени Профспілки можуть бути одночасно членами інших профспілок 
за умови сплати ними членських внесків. 

2.8. Члени профспілки мають право: 

2.8.1. Звертатися і одержувати в профспілкових органах консультацію щодо 
трудових, соціальних, житлових прав та свобод, а також допомогу з питань 
соціальних, трудових прав та інтересіВі включаючи їх представництво і захист 
трудових та соціально-економічних прав та інтересів у суді, органах державної 
влади і управління; 

2.8.2. На участь у зборах, конференціях, з ' їздах, засіданнях виборних 
органів Профспілки, підготовці й обговоренні питань, що на них розгляда
ються, внесення пропозицій до проектів постанов, рішень що вони прийма
ють, вільне висловлювання власної думки і відстоювання її до прийняття 
рішення; 

2.8.3. На представництво і захист Профспілкою їхніх прав та інтересів в 
органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, у відноси
нах з роботодавцями, в судових органах, під час звернення до Уповноважено
го Верховної Ради з прав людини, в міжнародних судових установах та ін.; 

2.8.4. На захист Профспілкою своїх прав у разі розірвання трудового дого
вору з ініціативи роботодавця та інших випадках, передбачених законодав
ством. 

2.8.5. Обирати й бути обраними до виборних органів Профспілки згідно 
з цим Статутом; 

2.8.6. Звертатися до виборних органів Профспілки із заявами і пропози
ціями та вимагати відповіді по суті порушених питань; 

2.8.7. Бути нагородженими за активну участь у діяльності Профспілки, її 
організацій встановленими профспілковими нагородами та грошовими пре
міями за рішенням виборних органів Профспілки згідно з п. п. 1.6.12. та 1.9. 
цього Статуту; 

2.8.8. Брати участь в акціях, що проводить Профспілка та інші профспілкові 
об'єднання, в межах чинного законодавства. 

2.8.9. На користування разом із членами сім'ї купьтурно-спортивними й 
оздоровчими закладами в установленому колективним договором порядку; 
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2.8.10. Входити до кредитної спілки, заснованої організацією Профспілки, 
і користуватися її послугами; 

2.8.11. Вільно виходити з Профспілки за особистою заявою. 

2.9. Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, 
мають додаткові гарантії для своєї діяльності відповідно до чинного законо
давства. 

Керівники та члени виборних органів Профспілки, її організацій, не 
звільнені від основної роботи, можуть одержувати грошову винагороду, розмір 
якої визначається цими органами в межах діючого кошторису. 

2.10. Члени Профспілки зобов'язані: 

а) дотримуватись норм і вимог Статуту; 
б) особисто брати участь у діяльності організації Профспілки; 
в) регулярно сплачувати членські внески; 
г) виконувати рішення вищих виборних органів, а також рішення, які 

передбачені договорами й угодами, укладеними з роботодавцями, органі
заціями роботодавців і їх об'єднаннями, профспілкові доручення; 

д) не припускатися дій, що завдають шкоди Профспілці або її організаці
ям, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки. 

Підтримувати своїми солідарними діями діяльність Профспілки, її органі
зацій, спрямовану на захист прав та інтересів працівників і членів Профспілки. 

2.11. До члена Профспілки, який не виконує вимог Статуту або чинить 
перешкоди у здійсненні статутної діяльності організацій Профспілки, вдається 
до дій, що призводять до розкату єдності Профспілки, можуть застосовувати
ся стягнення у формі зауваження, догани і, як крайній захід, виключення з 
членів Профспілки. 

Рішення про накладення стягнення, в тому числі про виключення з членів 
Профспілки, приймається на зборах або засіданнях виборного органу пер
винної організації Профспілки і вважається прийнятим, якщо за нього прого
лосувало не менше 2/3 присутніх на зборах (конференції) членів Профспілки 
чи членів виборного органу. 

Рішення про виключення з Профспілки і накладення стягнення на члена 
Профспілки приймається в його присутності. У випадку відмови члена Проф
спілки (без поважних причин) бути присутнім на профспілкових зборах або 
засіданні виборного органу, це питання може бути вирішеним без його при
сутності. 

Апеляцію члена Профспілки розглядає вищий за статусом орган І [роф-
спілки. Заяву розглядають протягом місяця з дня її надходження. 
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Рішення про стягнення або виключення з Профспілки члена виборного 
органу або керівника організації Профспілки приймає виборний орган вищої 
за статусом організації Профспілки. 

Стягнення втрачає силу через рік після його накладання. 

2.12. Профспілкове членство припиняється у випадку: 
а) виходу з Профспілки за власним бажанням; 
б) засудження до позбавлення волі; 
в) несплати членських внесків протягом 6 місяців без поважних причті . 

2.13. Виключений або вибулий з Профспілки не має права на користуван
ня спільним профспілковим майном, суму сплачених членських внесків йоі*іу 
не повертають. 

2.14. Виключений або вибулий із Профспілки може бути знову прийня
тим у члени Профспілки на загальних засадах. 

3. ВНУТРІШ НЬОСПІЛКОВА ДЕМОКРАТІЯ, 
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ПРОФСПІЛКИ 

3.1. Профспілка організовується й діє за виробничо-територіальним прин
ципом. 

3.2. Основою Профспілки є члени Профспілки, які добровільно об'єдну
ються для виконання статутних завдань у своїх інтересах і утворюють органі
зації відповідного статусу згідно з статтею 11 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» : 

- п е р в и н н і організаціїпрофспілки(первинні профспілкові організації), які 
діють на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах або 
об'єднують членів Профспілки які забезпечують себе роботою самостійно 
чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або фізичних 
осіб; 

- місцеві організації профспілки - які об'єднують не менш як дві первинні 
профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, 
організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в 
місті, району, села, селища); 

- обласні, Київську міську, Кримську республіканську організації Проф
спілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних оди
ниць однієї області, міста Києва, де розташовані підприємства, установи або 
організації певної галузі; 

- всеукраїнську Профспілку працівників АПК України, яка об'єднує 
організації Профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць 
України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України. 
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3.3. Вищими органами Профспілки, її організацій є з'їзд, конференція, 
збори членів Профспілки, які визначають стратегію і тактику дій Профспілки, 
формують виборні органи, здійснюють інші повноваження, визначені цим 
Статутом. 

3.4. Виборні органи Профспілки формуються знизу до верху шляхом ви
борів, прямих виборів (делегування) згідно із встановленою нормою пред
ставництва з метою забезпечення статутної діяльності Профспілки в період 
між з'їздами, конференціями, зборами. 

В організаціях Профспілки з чисельністю не більше 15 членів Профспілки 
обирають профорганізатора. 

Виборні органи Профспілки, її організацій мають статус керівних (коміте
ти, ради) і виконавчих (президії, виконкоми). 

Виборні органи здійснюють свою діяльність у межах повноважень, визна
чених цим Статутом. 

Виборні органи Профспілки щорічно звітують про свою роботу на збо
рах, конференціях, засіданнях комітетів (рад). 

В окремих випадках повноваження виборного органу Профспілки може 
здійснювати профспілковий представник - керівник Профспілки, її організації, 
профорганізатор або особа уповноважена на представництво рішенням ви
борного органу вищої за статусом організації Профспілки. 

Профспілковий представник здійснює захист прав та інтересів членів Проф
спілки згідно з Положенням, затвердженим виборним органом вищої за ста
тусом організації Профспілки. 

3.5. Члени виборних органів Профспілки, а також уповноважені її пред
ставники мають право: 

- безперешкодно відвідувати й оглядати місця роботи на підприємствах, 
в установах, організаціях, де працюють члени Профспілки; 

- вимагати й одержувати від роботодавців, інших посадових осіб відповідні 
документи, відомості та пояснення, що стосуються виконання колективних 
договорів та угод, додержання законодавства про працю, охорону праці, інших 
соціально-економічних і трудових прав працівників, членів Профспілки; 

- звертатися усно або письмово до роботодавців, органів державної вла
ди, місцевого самоврядування, судових органів та їх посадових осіб з питань 
представництва та захисту; 

- здійснювати громадський контроль за роботою закладів торгівлі, гро
мадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів і гуртожитків, що 
належать підприємствам, установам, організаціям або їх обслуговують; 

- розміщувати власну інформацію в приміщеннях і на території 
підприємств, установ або організацій в доступних для членів Профспілки 
місцях; перевіряти розрахунки з оплати праці, використання коштів на 
соціальні й культурні заходи, житлове будівництво. 

10 

3.6. Вибори, прямі вибори (делегування) члені в виборних органів Проф
спілки, її організацій, а також голів і їх заступників проводяться закритим (тає
мним) або відкритим голосуванням з членів Профспілки. 

У такому ж порядку обирають делегатів на конференції, з'їзд. 
Обраними вважаються кандидатури, за яких проголосувало більше по

ловини від загальної кількості присутніх на зборах, конференціях, засіданнях 
керівних органів організацій Профспілки за наявності кворуму. 

Голова Профспілки, голови організацій Профспілки, їх заступники вхо
дять до складу відповідних керівних і виконавчих органів та є делегатами з'їзду, 
конференцій організацій відповідного статусу за посадами, 

а саме: для всеукраїнської Профспілки - голова та його заступник; 
обласної - голова та його заступник; 
місцевої-голова та його заступник; 
первинної - голова та його заступник. 

Члени виборних органів Профспілки можуть б]/ти відкликані або замінені 
за рішенням зборів, конференцій або керівних виборних органів організацій 
Профспілки, які їх обрали або делегували. 

Роботодавці не мажуть бути обраними до складу виборних органів Проф
спілки будь-якого рівня. 

3.7. Збори, засідання керівного та виконавчого виборних органів Проф
спілки вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини 
членів Профспілки або членів керівного і виконавчого виборного органу, а 
з'їзд, конференція - за участі не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення вва
жається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх 
за наявності кворуму. 

Рішення може бути поставлене на повторне голосування (переголосу-
вання), якщо за цю пропозицію проголосує третина присутніх учасників 
зборів, делегатів конференції, з'їзду. 

3.8. Вибори в Профспілці починаються в первинних організаціях. Термін 
повноважень виборних органів Профспілки, його первинних та територіаль
них організацій - п'ять років. 

Термін повноважень голів і їх заступників встановлюється на період по
вноважень відповідного виборного органу. 

Якщо обрання виборних органів і голів проводять не в період звітно-ви
борної компанії в Профспілці, то термін їх повноважень закінчується в уста
новлений строк звітів і виборів для відповідної структури в Профспілці. 

3.9. У виняткових випадках, з поважних причин (банкрутство, санація, зу
пинка виробництва, тощо) керівні органи вищої за статусом організації Проф
спілки мають право продовжувати повноваження виборного органу нижчої 
за статусом організації до усунення причин, які унеможливлюють проведен
ня звітів і виборів, але не більш ніж на один рік. 
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3.10. Дострокові вибори керівного органу Профспілки, її організацій мо
жуть проводитись: 

- на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об'єднують
ся первинною організацією Профспілки; 

- на вимогу половини організацій Профспілки згідно з рішеннями їх зборі в, 
конференцій, засідань керівних органів місцевих, обласних, Київської міської 
профспілки, Кримської республіканської організацій профспілки; 

- з а рекомендацією відповідних ревізійних комісій; 
- за пропозицією керівного органу- вищої за статусом організації Проф

спілки у випадках постійного порушення статутних норм; 
- за рішенням керівного органу вищої за статусом організації Проф

спілки у випадку зміни профспілкової або адміністративно-територіальної 
структури. 

3.11. Під час прийняття рішень профспілкові збори, конференції, з'їзд, 
керівні органи Профспілки, її організацій, зобов'язані розглядати всі пропо
зиції членів Профспілки, делегатів. 

Меншість має право відстоювати свою позицію. Рішення, прийняте 
більшістю, є обов'язковим для всіх членів Профспілки. 

3.12. Звільнення керівників організацій Профспілки за невиконання Ста-
туїу, порушення встановленого порядку розподілу і використання профспілко
вих внесків, проведення роботи щодо розколу єдності Профспілки, неналеж-
ного виконання посадових обов'язків проводиться за пропозицією виборно
го органу вищої за статусом організації Профспілки у такому порядку: 

- якщо вибори здійснювались на зборах - рішенням зборів; 
- якщо вибори здійснювались на з'їзді, конференціях - рішенням керівно

го виборного органу. 
Рішення про звільнення керівників організаційних ланок Профспілки у 

випадку реорганізації профспілкової структури може прийматися керівним 
виборним органом вищої за статусом організації Профспілки; 

Рішення про звільнення з інших підстав, у тому числі за власним ба
жанням, приймається виконавчими виборними органами (президія, ви
конком); 

Вибори керівників організацій Профспілки у цих випадках здійснюються 
на засіданні керівних виборних органів. 

3.13. Питання про вихід первинної організації Профспілки зі складу 
місцевої або інших організаційних ланок Профспілки (припинення діяль
ності, саморозпуск, або перехід в іншу професійну спілку) розглядається 
профспілковими зборами (конференцією) первинної організації з обов'яз
ковим повідомленням про ці наміри виконавчого органу вищої за статусом 
організації Профспілки не пізніше ніж за 3 місяці до проведення зборів (кон-
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ференції) і вирішується більшістю голосів членів Профспілки, присутніх на 
зборах (конференціях) за наявності кворуму. 

У разі бажання окремих членів профспілки щодо збереження існуючої 
структури та за наявності трьох і більше членів Профспілки первинна органі
зація Профспілки зберігається. 

Спірні питання, які виникають при цьому, розглядаються виборним органом 
вищої за статусом організації Профспілки з прийняттям відповідного рішення. 

Рішення про вихід місцевої, обласної, Київської міської, Кримської рес
публіканської організацій Профспілки зі складу Профспілки приймають на 
зборах, конференціях не менше 2/3 членських організацій, які входять до скла
ду відповідної організації Профспілки. 

3.14. Організація Профспілки, яка порушила Статут, незадовільно вико
нує свої повноваження, не виконує рішень вищих виборних органів Проф
спілки або проводить роботу щодо розкату єдності Профспілки та підриває її 
авторитет, може бути виключена зі складу Профспілки. 

Рішення про це приймається керівним органом вищої за статусом 
організації Профспілки і доводиться до відома всіх організаційних ланок і 
членів Профспілки та відповідних органів юстиції. 

Організація Профспілки має право впродовж трьох місяців оскаржити це 
рішення у виборних органах відповідної організації Профспілки. 

Організація, яку виключено або вибута із Профспілки, не має права на 
користування спільним майном, пільгами та гарантіями, що діють у 
Профспілці, а сума сплачених нею внесків не повертається. 

Зміна відомчої належності, форми власності, або господарювання 
підприємства, установи, організації, а також ліквідація підприємства чи орган
ізації при одночасному створенні підприємства, організації-правонаступни-
ка, не може бути підставою для ліквідації, припинення діяльності організації 
Профспілки або зміни її назви і належності до Профспілки та припинення 
повноважень профспілкового комітету. 

3.15. Спірні питання, які виникають між організаційними ланками Проф
спілки, розглядаються керівним виборним органом вищої за статусом 
організації Профспілки. 

4. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 

4.1. Первинні організації Профспілки створюються шляхом добровільно
го об'єднання не менше трьох членів Профспілки, зайнятість яких відповідає 
п.2.1. цього Статуту. 

4.2. Якщо на підприємстві, в установі, організації відсутня профспілкова 
організація, члени Профспілки можуть входити до складу найближчої пер* 
винної організації Профспілки за її згодою. І О І : 

ІЗ 



Працівники, які бажають створити організацію Профспілки, але не мають 
необхідної кількості членів профспілки, можуть звернутися до виборного орга
ну місцевої організації Профспілки за сприянням у вирішенні питань проф
спілкового обліку або створення первинної організації. 

4.3. Первинна організація Профспілки вважається створеною, якщо уста
новчі збори обрали керівний виборний орган або керівника організації, прий
няли рішення про її входження до складу вишої за статусом організації Проф
спілки та вона легалізована в складі Профспілки у встановленому порядку. 

Первинні організації Профспілки можуть приймати рішення щодо пере
бування на профспілковому обслуговуванні в місцевих, обласних, Київській 
міській, Кримській респузліканській організаціях Профспілки, а також в ок
ремих випадках у Всеукраїнській Профспілці, відповідно до виробничої струк
тури, рівня підпорядкування та реєстрації підприємств, їх об'єднань, установ 
і організацій. 

Право на профспілкове обслуговування первинної організації підтверд
жується рішенням виборного органу відповідного рівня організації Проф
спілки не пізніше 3 місяців з моменту звернення. 

4.4. Вищим органом первинної організації профспілки є збори (конфе
ренція), які проводять в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, або 
за рішенням виборного органу - профкому, ревізійної комісії, або на вимогу 
не менше однієї третини членів Профспілки в місячний термін після надход
ження такої вимоги. 

Рішення про їх скликання, проект порядку денного приймається профко
мом. 

Форма роботи Зборів (конференції) - засідання (пленарні засідання). 

4.5. На профспілкових зборах (конференціях) обирають: керівний орган-
профком, голову первинної організації, ревізійну комісію. 

У первинних організаціях з чисельністю до 15 членів Профспілки - про
форганізатор, скарбник; 

у цеховій організації- цехком, голова цехової організації; 
у профгрупі - профгрупорг і профактив. 
Первинні організації, які діють на підприємствах, в організаціях одного 

профілю основного виробництва, виду діяльності або господарських об'єднань 
підприємств (корпорації, концерни, консорціуми та ін.) з метою координації 
їх діяльності можуть утворювати ради галів первинних організацій або обира
ти об'єднаний комітет первинних організацій Профспілки. 

Рада голів первинних організацій утворюється за рішенням виборних 
органів, об'єднаний комітет формується за рішенням зборів (конференцій) 
первинних організацій Профспілки шляхом прямих виборів (делегування) 
його членів. 
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Рада голів та об'єднаний комітет первинних організацій Профспілки утво
рюються та здійснюють статутну діяльність згідно з Положенням, затвердже
ним виборними органами обласної, Київської міської, Кримської республі
канської організації Профспілки або президією Центрального комітету Проф
спілки. 

4.6. У своїй діяльності профспілковий комітет, профорганізатор, цехком, 
профгрупорг, підзвітні профспілковим зборам (конференції), вищим за стату
сом виборним органам Профспілки, регулярно інформують про свою робо
ту членів первинної організації і вищі за статусом виборні органи Профспілки. 

4.7. Компетенція Зборів (конференції) первинних організацій профспілки: 

4.7.1. Обирає профспілковий комітет, голову первинної організації та 
ревізійну комісію; 

4.7.2. Визначає, напрями своєї діяльності відповідно до статутних повнова
жень, рішень виборних органів, вищих за статусом організацій Профспілки; 

4.7.3. Визначає свою структуру, формує та затверджує профбюджет і кон
тролює його виконання; 

4.7.4. Обирає делегатів та делегує представників до складу керівного орга
ну вищої за статусом організації Профспілки. 

4.8. Приймає рішення про ліквідацію первинної організації Профспілки. 
На підставі особистих заяв членів Профспілки рішення про ліквідацію може 

прийматися профспілковим комітетом. 
У разі коли ліквідація підприємства унеможливлює проведення ліквідації 

первинної організації, рішення приймається виборним органом вищої за ста
тусом організації Профспілки. 

4.9. Профспілковий комітет (профорганізатор): 

4.9.1. Профспілковий комітет обирається строком на 5 років відповідно до 
норм ст. 3.8. Статуту Профспілки, та організовує виконання завдань Проф
спілки, рішень зборів первинної організації, вищих виборних органів вищих за 
статусом організацій Профспілки. 

4.9.2. Здійснює представництво і захист колективних трудових і соціально-
економічних прав та інтересів працівників, індивідуальних прав та інтересів 
членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самовря
дування, у відносинах із роботодавцем, з об'єднаннями громадян, представ
ляє інтереси своїх членів при захисті їх прав у судових органах та інше. 
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4.9.3. Веде колективні переговори та укладає колективний договір, здійснює 
контроль за його виконанням. Надсилає подання роботодавцям при виявленні 
порушеннь Генеральної, галузевих угод, колективного договору та вимагає їх 
усунення. Порушує питання про притягнення осіб, винних у порушенні чи 
невиконанні угод, колективного договору, до відповідальності згідно з чинним 
законодавством; 

4.9.4. Представляє і захищає інтереси працівників у відносинах із робото
давцем в управлінні підприємством, під час реорганізації, зміни власності або 
власника, у ході процедури банкрутства, вимагає від власника або уповнова
женого ним органу письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про 
наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримує 
таку інформацію в банках згідно з чинним законодавством; 

4.9.5. Дає згоду або не погоджується на розірвання трудового договору з 
ініціативи роботодавця з працівником, який є членом Профспілки; 

4.9.6. Представляє права й інтереси працівників у відносинах із робото
давцем під час вирішення питань: 

- трудових відносин, режиму праці й відпочинку, розробки і затверджен
ня Правил внутрішнього трудового розпорядку, графіків змінності, запровад
ження простоїв, неповного робочого часу, проведення надурочних робіт, за
лучення до робіт у вихідні, святкові та неробочі дні та інших випадках; 

-тривалості й порядку надання основних, додаткових і соціальних відпус
ток, розробки та затвердження графіків відпусток; 

-запровадження нових і зміні діючих норм і нормативів праці; 

- визначення умов формування та збільшення фондів оплати праці, форм, 
систем оплати праці, розмірів і умов виплати основної, додаткової заробітної 
глати та інших стимулюючих, компенсуючих і гарантійних виплат, міжкваліф-
ікаційних (міжпосадових) співвідношень, визначення форм і строків виплати 
заробітної плати, здійснення індексації трудових доходів і соціальних виплат, 
визначення розмірів та умов надання матеріальної допомоги працівникам 
тощо; 

-розгляду індивідуальних і колективних спорів. 

4.9.7. Бере участь у розробці проектів планів соціального розвитку 
підприємства, забезпечення культурно-побутового, медичного обслугову
вання, оздоровлення працівників підприємства та їхніх сімей (дітей), вста
новленні соціально-трудових пільг для працівників і ветеранів підприємства 
та умов їх надання; 

16 

4.9.8. Приймає рішення про вимогу до власника щодо розірвання трудо
вого договору (контракту) з керівником підприємства, установи або органі
зації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і 
угоди, про профспілки їх права і гарантії діяльності, ухиляється від участі у 
переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує 
зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодав
ства про колективні договори. 

4.9.9. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про 
охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 
виробничих та санітарно побутових умов, забезпеченням працівників спецо
дягом і спецвзуттям, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на ви
робництві, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони 
праці та надає висновки про них, контролює своєчасність і повноту відшкоду
вання шкоди та виплат одноразової матеріальної допомоги потерпілим і сім'ям 
загиблих на виробництві з коштів Фонду соціального страхування від нещас
них випадків. 

4.9.10. Здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем до
кументів, необхідних для призначення пенсій працівникам; 

4.9.11. Здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до 
виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, соціаль
но-трудових послуг і пільг згідно з колективним договором; 

4.9.12. Представляє інтереси застрахованих осіб у комісії з питань тимча
сової втрати працездатності щодо призначення допомоги з соціального стра
хування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним дого
вором, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних ком
плексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслу
говування працівників; 

4.9.13. Разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визна
чає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, ут
римання житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житло
вих умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку житлову пло
щу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, 
організації, а також ту житлову площу, яка надається роботодавцеві у розпо
рядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування 
працівників; 
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4.9.14. Організовує роботу культурних, спортивних споруд, дитячих оздо
ровчих закладів, інших соціальних об'єктів, переданих власником (уповнова
женим ним органом) у користування або розпорядження Профспілки. Сприяє 
проведенню кудьтурно-масової та спортивної роботи серед працівників ко
лективу, членів їхніх сімей; 

4.9.15. Залучає для здійснення своїх функцій експертів, інших спеціалістів, 
у разі необхідності оплачує їхню роботу; 

4.9.16. Веде облік членів Профспілки, профспілкову документацію, стати
стичну та фінансову звітність, яку подає вищим за статусом профспілковим 
органам і відповідно до законодавства - іншим органам, забезпечує належне 
збереження Профспілкової документації та формування архіву; 

4.9.17. Проводить навчання профспілкового активу; 

4.9.18. Приймає рішення про створення (ліквідацію) профгруп, цехових 
профспілкових організацій, спрямовує їхню діяльність, делегує їм окремі свої 
повноваження; 

4.9.19. Організовує та контролює сплату членських внесків кожним чле
ном Профспілки, перерахування у встановленому порядку роботодавця
ми членських внесків на рахунок виборних органів профспілки та раціо
нальне їх використання. Затверджує кошториси витрат коштів, має право 
протягом року оперативно вносити зміни до статей кошторису з наступ
ним звітом перед зборами, конференцією. Забезпечує своєчасне відраху
вання внесків у встановленому розмірі до вищих виборних органів Проф
спілки . Вирішує питання щодо штату профспілкових працівників, їх опла
ту праці та матеріальне стимулювання профспілкового активу в межах 
бюджету та кошторису. 

4.10. Профком, голова організації Профспілки, профорганізатор несуть 
персональну відповідальність перед членами Профспілки та вищими за ста
тусом виборними органами за виконання первинною організацією Проф
спілки цього Статуту. 

4.11. Рішення профкому, прийняті з порушенням норм Статуту, норм за
конодавства, є недійсними і скасовуються виборним органом вищої за стату
сом організації Профспілки. 

4.12. Засідання профкому проводять за необхідності, але не рідше одного 
разу на квартал. 
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4.13. Профком очолює галова, який обирається на звітно-виборних збо-
рах(конференції) первинної організації профспілки. 

У разі дострокового припинення повноважень голови профкому, він може 
бути обраний рішенням профкому з- поміж його членів. 

4.14. Компетенція голови профкому: 
в межах наданих йому повноважень здійснює: 
- представництво інтересів первинної організації профспілки в органах 

державної влади та місцевого самоврядування, в об'єднаннях громадян, у 
відносинах з підприємствами, установами та організаціями, іншими проф
спілковими організаціями та у відносинах з адміністрацією; 

- забезпечує виконання рішень вищих профспілкових органів; 
- ведення засідання (пленарних засідань), Зборів (конференції), в разі його 

відсутності ці обов'язки виконує заступник голови або один із членів профкому; 
- приймає рішенння з питань діяльності первинної організації профспілки, 

які не є виключно компетенцією зборів(конференцй); 
- скликає та веде засідання профкому, організовує підготовку необхідних 

матеріалів на розгляд зборів (конференції); 
- готує звіт про проведену роботу на розгляд Зборів (конференції); 
- розпоряджається коштами первинної організації профспілки в межах 

асигнувань, передбачених кошторисом відповідної первинної організації проф
спілки або виділених у його розпорядження рішенням вищих органів Проф
спілки; 

- виконує інші обов'язки, делеговані йому іншими органами Профспілки, 
в тому числі профкомом, за виключенням питань, які згідно із законодав
ством та цим Статутом можуть вирішуватись лише колегіально. 

5. МІСЦЕВІ, ОБЛАСНІ, КИЇВСЬКА МІСЬКА, 
КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 

5.1. Місцеві організації Профспілки (міські, районні організації) утворю
ються за рішенням зборів (конференцій) первинних організацій Профспілки. 

Обласні, Київська міська, Кримська республіканська організації утворю
ються за рішенням виборних органів місцевих (міських, районних організацій 
Профспілки), а в разі їх відсутності - за рішенням зборів (конференцій) пер
винних організацій Профспілки. 

5.2. Вищим органом місцевої, обласної, Київської міської, Кримської 
республіканської організацій Профспілки є конференція, яку проводять не 
рідше одного разу на п'ять років або на підставах, передбачених п.3.10. цьо
го Статуту. 

Рішення про скликання, дату проведення, норму представництва і по
рядок денний конференції визначає керівний виборний орган відповідної 
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організації Профспілки і оголошує про це не пізніше ніж за місяць до її 
проведення. 

Рішення про скликання, дату проведення, норму представництва і поря
док денний організаційної конференції зі створення нової місцевої, обласної 
організації Профспілки визначає керівний виборний орган вищої за статусом 
організації Профспілки. 

5.3. Конференція: 

5.3.1. Визначає головні напрями діяльності відповідної організації Проф
спілки, формує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи Профспілки, 
вносить пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту Профспілки; 

5.3.2. Заслуховує і обговорює звіти керівного виборного органу відповід
ної організації Профспілки, її ревізійної комісії; 

5.3.3. Обирає (а за прямого делегування формує) виборні органи відпов
ідної організації Профспілки, а також ревізійну і мандатну комісії, обирає де
легатів на конференції, з'їзд Профспілки; 

5.3.4. Зі складу делегатів конференції обирає голову відповідної органі
зації Профспілки, визначає порядок обрання його заступників; 

5.3.5. Розглядає інші питання статутної діяльності та делегує окремі повно
важення керівному органу. 

5.4. У період між конференціями повноваження щодо реалізації завдань 
Профспілки здійснює керівний виборний орган місцевої, обласної, Київської 
міської, Кримської республіканської організацій Профспілки. 

Засідання керівного виборного органу відповідної організації Профспілки 
проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. 

Керівний виборний орган місцевої, обласної. Київської міської, Кримсь
кої республіканської організацій Профспілки в своїй діяльності підзвітний 
конференції, виборним органам вищих за статусом організації Профспілки, 
регулярно інформує про свою діяльність членів Профспілки та первинні 
організації. 

5.5. Керівні виборні органи (комітети, Ради) місцевих, обласних, Київ
ської міської, Кримської республіканської організацій Профспілки: 

5.5.1. Визначають тактику дій, здійснюють представництво і захист колек
тивних та індивідуальних інтересів працівників та членів Профспілки; 
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5.5.2. Забезпечують єдину політику Профспілки під час укладання колек
тивних договорів, ведуть переговори та укладають угоди з організаціями ро
ботодавців та їх об'єднаннями, з відповідними органами державної виконав
чої влади, місцевого самоврядування. Здійснюють контроль за виконанням 
умов колективних договорів та угод; 

5.5.3. Вирішують питання щодо розпорядження коштами, майном і об'єк
тами профспілкової власності відповідно до п.п. 7.2 та 7.12 цього Статуту; 

5.5.4. Щорічно затверджують профспілковий бюджет відповідної органі
зації Профспілки, за необхідності вносять до нього зміни та доповнення, зас
луховують звіт про його виконання; 

5.5.5. Делегують виконавчому виборному органу окремі повноваження; 

5.5.6. Згідно з п.4.8. вирішують питання щодо ліквідації первинних проф
спілкових організацій; 

5.5.7. Обирають голову, заступників голови організації Профспілки у разі 
дострокового припинення їх повноважень, визнають або припиняють повно
важення членів виборних органів. 

5.5.8. Обирають або формують прямим делегуванням виконавчі виборні 
органи (президія, виконком), засідання яких проводиться у разі необхідності, 
але не рідше одного разу на квартал. 

5.6. Обрання керівників виборних органів під час дострокового припи
нення повноважень здійснюється як правило зі складу відповідних виборних 
органів. 

5.7. Президія (виконком): 

5.7.1. Вживає заходів щодо забезпечення статутної діяльності організацій 
Профспілки; 

5.7.2. Здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних 
прав та інтересів членів профспілки у відповідних органах державної виконав
чої влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, 
з іншими громадськими організаціями і їх об'єднаннями. 

Захищає індивідуальні права членів профспілки в судових органах. 
Веде колективні переговори і укладає регіональні галузеві угоди, бере 

участь у веденні переговорів і укладанні регіональних міжгалузевих угод, 
здійснює контроль за виконанням угод і колективних договорів, громадський 
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контроль за дотриманням законодавства про працю, оплату праці, колективні 
договори і угоди; 

5.7.3. Забезпечує громадський контроль за додержанням законодавства 
про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належ
них виробничих, санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників не
обхідними засобами індивідуального та колективного захисту, здійснює 
соціальний захист потерпілих на виробництві, з цією метою співпрацює з 
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; 

5.7.4. Разом із профспілковими комітетами здійснює контроль за правиль
ністю призначення працівникам допомог за всіма видами соціального стра
хування, як представник застрахованих осіб; 

5.7.5. Надає допомогу первинним організаціям Профспілки щодо стяг
нення з підприємств-боржників у встановленому законодавством порядку 
заборгованих внесків до профспілкового бюджету; в тому числі при ліквідації 
та банкрутстві; 

5.7.6. Заслуховує звіт про роботу нижчих за статусом організацій Проф
спілки та їх виборних органів; 

5.7.7. Організовує раціональне використання закладів відпочинку й оздо
ровлення членів Профспілки та членів їхніх сімей, інших об'єктів соціального 
призначення та інших об'єктів, що знаходяться на балансі Профспілки, 
підприємств та організацій, або підпорядковуються їм. 

За згодою первинних організацій Профспілки, трупових колективів коопе
рує на ці цілі профспілкові та інші кошти. Заключає договори про надання 
послуг та здачу в оренду приміщень. 

5.7.8. Затверджує кошторис відповідного виборного органу та забезпе
чує його виконання, визначає структуру та чисельність апарату. Приймає та 
звільняє з роботи голову, заступників та працівників апарату відповідно до 
норм трупового законодавства. Має право протягом року вносити зміни до 
статей кошторису. Забезпечує відрахування у встановлених цим Статутом 
розмірах профспілкових внесків до вищих за статусом виборних органів та до 
Центрального комітету Профспілки; 

5.7.9. У разі виникнення форс-мажор них обставин (зміна умов діяльності 
суб'єктів господарювання, адіністративно-територіального розподілу, немож
ливість подальшого функціонування організації, окупація, анексія територій, 
бойові дії, оголошення військового стану тощо) виборний орган вищої за ста
тусом організації Профспілки приймає рішення про створення (або ліквіда
цію) нижчої за статусом організації Профспілки; 
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5.7.10. У межах визначених повноважень приймає рішення про участь 
або проведення профспілкових протестних акцій відповідно до норм чинного 
законодавства. \ 

5.7.11. У межах чинного законодавства приймає рішення про створення 
підприємств, організацій, фондів, кредитних спілок тощо, затверджує їх стату
ти, визначає порядок розподілу прибутку від їхньої виробничої діяльності, 
призначає на посади та звільняє з посад керівників цих суб'єктів; 

5.7.12. Здійснює інформаційне забезпечення діяльності організацій Прос і̂-
спілки, організовує й проводить навчання профспілкових кадрів та активу. 
Вивчає, узагальнює і поширює кращий досвід профспілкової роботи. Надає 
методичну і практичну допомогу в роботі організацій Профспілки відповід
ного рівня і їх виборних органів; 

5.7.13. Здійснює інші функції, необхідні для забезпечення статутної діяль
ності організації Профспілки; 

5.7.14. В окремих випадках, в разі необхідності, приймає рішення мето
дом опитування. 

5.8. Голова місцевої, обласної, Київської міської, Кримської республі
канської організацій Профспілки обирається на звітно-виборній конфе
ренції і є її керівником. Підзвітний конференції, її керівним виборним орга
нам та виборним органам вищих за статусом організацій Профспілки -
Він: 

5.8.1. Організовує статутну діяльність відповідної організації Профспілки, 
виконання рішень конференцій, керівних і виконавчих вищих за статусом ви
борних органів Профспілки та з'їзду Профспілки; 

5.8.2. Організовує надання практичної допомоги в діяльності організацій 
Профспілки; 

5.8.3. Приймає рішення з питань діяльності виборних органів, які не є 
виключною компетенцією комітету (ради) або президії (виконкому); 

5.8.4. Скликає президію (виконком), організовує підготовку необхідних 
для розгляду матеріалів; 

5.8.5. Вносить пропозиції конференції, комітету (раді) про обрання, 
звільнення заступників голови; 
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5.8.6. Організовує виконання затвердженого кошторису витрат. Несе пер
сональну відповідальність за цільове використання коштів та інформує про це 
виборні органи організації Профспілки. Забезпечує відрахування профспілко
вих внесків, у розмірах встановлених цим Статутом, вищим за статусом ви
борним органам Профспілки; 

5.8.7. Формує виконавчий апарат, затверджує штатний розпис, визначає 
функціональні обов'язки працівників апарату, видає розпорядження про 
прийом та звільнення з роботи працівників апарату. 

6. ВИЩІ ТА ВИБОРНІ ОРГАНИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ПРОФСПІЛКИ 

6.1. Вищим органом Профспілки є з'їзд, який проводиться один раз на 
п'ять років, або на підставі умов, передбачених пунктом 3.10 цього Статуту. 

Рішення про дату скликання, норму представництва делегатів та делегова
них членів до Центрального комітету приймається на засіданні ЦК і оголо
шується не пізніше ніж за 2 місяці до його проведення; 

З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не мен
ше двох третин обраних делегатів. 

Позачерговий з'їзд скликається за рішенням Центрального комітету ініціа
тивно або з інших причин на вимогу членських організацій, які представляють 
не менше третини членів Профспілки. 

Строки підготовки та проведення позачергового з'їзду визначає Цент
ральний комітет. 

6.2. З'їзд: 

6.2.1. Заслуховує звіт про роботу ЦК, ревізійної комісії, дає оцінку їхній 
діяльності; 

6.2.2. Визначає стратегію і тактику дій Профспілки, чергові завдання на 
наступний період; 

6.2.3. Заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження де
легатів, затверджує доповідь мандатної комісії про склад Центрального комі
тету Профспілки обраного прямими виборами (делегуванням) обласними. 
Київською міською, Кримською республіканською організаціями Профспілки 
та обирає членів Центрального комітету, затверджує його склад; 

6.2.4. Розглядає пропозиції Статутної комісії, вносить зміни та доповнення 
до Статуту Профспілки та затверджує його. 
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6.2.5. Обирає голову Профспілки, визначає порядок обрання його зас
тупників; 

6.2.6. Обирає постійно діючі статутну, ревізійну та мандатну комісії Проф
спілки; 

6.2.7. Розглядає будь-які інші питання статутної діяльності; 

6.2.8. Делегує Центральному комітету Профспілки окремі повноваження 
для оперативного вирішення питань, що входять до компетенції з'їзду. 

6.3. Керівним органом Профспілки в період між з'їздами є Центральний 
комітет Профспілки. 

6.4. Центральний комітет: 

6.4.1. Формується зі складу делегатів з'їзду, або обраними прямими ви
борами (делегуванням) місцевими, обласними, Київською міською, Кримсь
кою республіканською організаціями Профспілки ; 

6.4.2. Визначає пріоритетні напрями діяльності та тактику дій Профспілки. 
Обговорює на своїх засіданнях актуальні питання діяльності її членських 
організацій та приймає відповідні рішення; 

6.4.3. У період між з'їздами вносить зміни, доповнення до Статуту; 

6.4.4. Забезпечує єдину фінансову політику в Профспілці; 

6.4.5. Організовує і контролює виконання рішень з'їзду Профспілки, норм 
і положень цього Статуту та власних рішень. Делегує президії ЦК Профспілки 
окремі повноваження; 

6.4.6. Щорічно розглядає і затверджує бюджет Профспілки. Доручає Пре
зидії ЦК Профспілки затверджувати кошторис Профспілки та здійснювати 
контроль за його виконанням; 

6.4.7. Приймає рішення про входження до Федерації профспілок України, 
міжнародних та інших об'єднань профспілок або вихід з них; 

6.4.8. Розглядає пропозиції щодо підтвердження повноважень членів 
Центрального комітету під час здійснення процедури їх відкликання та де
легування; 
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6.4.9. Обирає голову Профспілки за дострокового припинення його по
вноважень та заступників голови зі складу членів Центрального комітету. 

6.4.10. Затверджує положення про постійно діючі статутну, ревізійну та 
мандатну комісії. 

6.5. Засідання ЦК Профспілки скликається за необхідності, але не рідше 
одного разу на рік. 

6.6. Виконавчим органом у період між засіданнями Центрального коміте
ту є президія, яка підзвітна і підконтрольна ЦК. її кількісний склад і порядок 
обрання (делегування) визначає ЦК Профспілки. 

6.7. Президія ЦК: 

6.7.1. Проводить свої засідання за необхідності, але не рідше одного разу 
на квартал; 

6.7.2. Приймає рішення, спрямовані на реалізацію статутної діяльності, 
постанов з'їзду, засідань ЦК, в тому числі через створені комісії, комітети та 
ради Профспілки. 

Вживає заходів щодо організаційного та фінансового зміцнення Проф
спілки, забезпечення єдності дій її організаційних ланок, удосконалення орга
нізаційної структури Профспілки та її адаптації до роботи в сучасних умовах; 

6.7.3. Вивчає та обговорює на своїх засіданнях діяльність організацій Проф
спілки, їх виборних органів, забезпечення виконання ними норм і положень 
Статуту Профспілки; 

6.7.4. Здійснює представництво й захист колективних та індивідуальних 
трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки (всіх 
грацібників) в органах законодавчої і виконавчої влади, у відносинах із робо
тодавцями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, а також із іншими 
об'єднаннями громадян; 

6.7.5. Бере участь у законотворчій роботі з питань удосконалення вироб
ництва, регулювання трудових та соціально-економічних відносин, розробці 
галузевих нормативно-правових актів; 

6.7.6. Вживає заходів щодо розвитку та удосконалення соціального парт
нерства і соціального діалогу на всіх рівнях, посилення його впливу на захист 
трудових і соціально-економічних прав та інтересів трудящих галузі; 
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6.7.7. Від імені працівників веде колективні переговори, укладає галузеві 
угоди у встановленому законодавством порядку. Сприяє укладанню колек
тивних договорів на підприємствах, в організаціях, установах галузей. 

Здійснює контроль за виконанням угод, колективних договорів, а також 
громадський контроль за додержанням законодавства про працю, оплату праці 
та інше; 

6.7.8. Представляє і захищає права й інтереси працівників під час вирішен
ня питань: 

-участі представників профспілки в управлінні виробництвом, а також у 
проведенні реорганізації, зміни форм власності чи власників підприємства та 
в процесі банкрутства або ліквідації підприємства; 

-трудових відносин, забезпечення зайнятості, соціального захисту вивіль
нюваних і безробітних працівників галузі; 

- режиму праці та відпочинку, тривалості робочого часу, рівня гарантій 
та забезпечення оптимального режиму відпочинку підчас роботи, тривалості 
й порядку надання основної, додаткових і соціальних відпусток тощо; 

- заміни чинних, розробки й запровадження нових норм і нормативів 
праці; 

- визначення умов формування та збільшення обсягів фонду оплати праці 
на підприємствах галузі; 

- встановлення мінімальних гарантованих розмірів основної заробітної 
плати залежно від кваліфікації, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідно
шень, гарантованих розмірів доплат, надбавок, інших стимулюючих, компен
саційних і гарантійних виплат, а також матеріальної допомоги; 

- здійснення громадського контролю за дотриманням власниками зако
нодавства та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створення 
безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для пра
цівників та забезпечення їх спецодягом, спецвзуттям, засобами колективного 
та індивідуального захисту; 

- розвитку соціальної сфери в галузях, культурно-побутового, медичного 
обслуговування, а також розвитку фізичної культури, спорту, туризму й оздо
ровлення членів профспілки та їхніх сімей; 

6.7.9. Надсилає звернення та поширює відповідно до законодавства інфор
мацію від органів виконавчої влади, організацій роботодавців та їх об'єднань, 
що стосуються результатів господарської діяльності підприємств, установ, 
організацій, трудових і соціально-економічних прав і інтересів працівників. 

У разі виявлення порушень, невиконання роботодавцями, їхніми органі
заціями чи об'єднаннями законодавства, угод і колективних договорів, вно
сить подання про усунення цих порушень, оскаржує неправомірні дії або 
бездіяльність посадових осіб до судових органів, державних органів нагляду за 
додержанням трудового законодавства. 
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Представляє інтереси працівників під час вирішення колективних трудо
вих спорів (конфліктів) на національному рівні в порядку, встановленому чин
ним законодавством, а саме: 

- бере участь через своїх представників у діяльності примирних комісій, 
трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спо
ри (конфлікти); 

- у разі необхідності організовує та проводить на національному рівні 
страйки, мітинги, інші акції згідно з чинним законодавством; 

6.7.10. Розглядає звернення профспілкових організацій та приймає рішення 
щодо питань їх структурної підпорядкованості та профспілкового обслугову
вання; 

6.7.11. Інформує всі організаційні ланки та членів Профспілки про свою 
діяльність і діяльність об'єднань, до яких входить Профспілка; 

6.7.12. Організовує навчання профспілкових кадрів і активу, узагальнює 
та поширює досвід профспілкової роботи, надає практичну і методичну допо
могу організаційним ланкам Профспілки; 

6.7.13. Щорічно розглядає і затверджує кошторис Центрального комі
тету Профспілки, здійсшоє контроль за його виконанням, визначає, струк
туру і чисельність апарату. Вносить та затверджує відповідні зміни до кош
торису; 

6.7.14. Встановлює й затверджує зразки профспілкових нагород, проф
спілкової символіки, які реєструються в порядку, передбаченому законодав
ством України, приймає рішення про представлення членів профспілки до 
нагород та інших відзнак. 

6.8. Рішення з питань, що потребують термінового врегулювання, мо
жуть прийматися президією ЦК методом опитування. 

6.9. Голова Профспілки: 

6.9.1. Голова Профспілки обирається на з'їзді зі складу делегатів з'їзду. 

6.9.2. Голова Профспілки підзвітний з'їзду Профспілки, Центральному 
комітету та Президії ЦК Профспілки; 

6.9.3. Очолює Центральний комітет Профспілки, президію ЦК, ініціює скли
кання засідання Центрального комітету, скликає засідання президії ЦК, пропо
нує їх порядок денний, дату і місце проведення, організовує їх підготовку, 
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головує на них, підписує прийняті ними постанови і здійснює контроль за їх 
виконанням. 

Головує на засіданнях Центрального Комітету, Президії, підписує їх 
рішення; 

6.9.4. Організовує роботу Центрального комітету, президії ЦК Профспілки 
з виконання програмних, статутних завдань, рішень з'їздів і Центрального ко
мітету, здійснює контроль за їх виконанням; 

6.9.5. Координує дії організацій Профспілки з проведення колективних 
заходів; 

6.9.6. Представляє і відстоює інтереси членів Профспілки в органах дер
жавної законодавчої і виконавчої влади, відомствах, галузевих об'єднаннях 
підприємств, організаціях роботодавців і їх об'єднаннях, національних орга
нах соціального партнерства, Федерації профспілок України, інших об'єднан
нях профспілок, в тому числі міжнародних та інших організаціях. 

За рішенням президії Центрального комітету організовує і веде колективні 
переговори з Центральними органами виконавчої влади, відомствами, галу
зевими об'єднаннями підприємств, організаціями роботодавців і їх об'єднан
нями щодо укладання галузевих угод, підписує їх, забезпечує контроль за їх 
виконанням. 

Укладає інші угоди з питань статутної діяльності Профспілки, в тану числі 
з міжнародними профспілками і їх об'єднаннями, з подальшим затверджен
ням їх виборними органами Профспілки та забезпечує контроль за їх вико
нанням. 

6.9.7. Скликає президію, організовує підготовку необхідних матеріалів на 
засідання з'їзду, Центрального комітету, президії ЦК. 

Вносить пропозиції з'їзду, Центральному комітету щодо обрання, звільнен
ня заступників, визначає їх функціональні обов'язки; 

6.9.8. Інформує організаційні ланки та членів Профспілки про свою 
діяльність, діяльність Центрального комітету та президії ЦК Профспілки; 

6.9.9. Розпоряджається коштами Центрального гамітету в межах асигну
вань, передбачених кошторисом та несе персональну відповідальність за цільо
ве використання коштів. Інформує про це президію та ЦК Профспілки; 

6.9.10. Затверджує штатний розпис у межах кошторису, формує вико
навчий апарат Центрального комітету з-поміж висококваліфікованих спе
ціалістів, що мають відповідну освіту і професійну підготовку, визначає 
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функціональні обов'язки працівників апарату, приймає та звільняє з роботи 
працівників апарату; 

6.9.11. Підписує документи, протоколи засідань робочих органів, здійснює 
заяви, надсилає звернення, клопотання, повідомлення від імені Профспілки. 

6.9.12. Приймає рішення з окремих питань, що відносяться до компетенції 
Центрального комітету та президії ЦК Профспілки з подальшим затверджен
ням їх на черговому засіданні Центрального комітету, президії ЦК Профспілки; 

6.9.13. Укладає трудові договори (контракти) з керівниками підприємств, 
засновником яких виступає Профспілка; приймає інші рішення, що стосу
ються діяльності таких підприємств; 

6.9.14. Представляє інтереси Профспілки в здійсненні управління підприє
мствами, одним із засновників яких є Профспілка; 

6.9.15. Доручає здійснення окремих своїх повноважень заступнику або 
посадовим особам організацій Профспілки на основі виданих ним розпоряд
жень. 

7. КОШТИ І МАЙНО ПРОФСПІЛКИ 

7.1. Профспілка має повну фінансову незалежність, є власником коштів, 
майна, що знаходяться в її віданні, управлінні і необхідні для здійснення статут
ної діяльності. 

7.2. Кошти і майно Профспілки утворюється: 
- ізчленських профспілкових внесків; 
- відрахувань підприємств і організацій на купьтурно-масову, спортивну і 

оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами, але 
не менше норм, встановлених відповідними законодавчими актами; 

- з відрахувань на статутну діяльність від створених Профспілкою, її орган
ізаціями фондів, кредитних спілок і підприємств; 

- коштів та іншого майна, переданого у власність членами Профспілки, 
громадянами, органами державної влади й місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями або перейшло у власність правах 
правонаступництва чи передачі корпоративних прав; 

- коштів та майна, що надійшли від реалізації корпоративних прав Проф
спілки в результаті господарської діяльності створених за її участю підприємств, 
господарських товариств та організацій; 

- коштів і майна набутого після реформування та ліквідації підприємств, 
установ, організацій та первинних організацій Профспілки; 

ЗО 

- пасивних доходів; 
- коштів та майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
-благодійних грошових коштів та інших надходжень на статутну діяльність 

Профспілки, що не суперечить чинному законодавству. 

7.3. Профспілка та її організаційні ланки можуть займатися необхідною 
господарською та фінансовою діяльністю шляхом укладання договорів на 
надання послуг, робіт, утворення у встановленому законодавством порядку 
підприємств, установ, кредитних спілок, організацій із статусом юридичної 
особи, формувати відповідні фонди, вкладати вільні кошти на депозити в 
банках, займатися іншою діяльність, що не заборонена чинним законодав
ством. 

7.4. Щомісячні профспілкові внески сплачуються в розмірі 1% від суми 
доходів членів Профспілки. 

За рішенням первинної організації, або її виборгого органу, члени Проф
спілки - пенсіонери, які не працюють, жінки, які тимчасово припинили робо
ту у зв'язку з вихованням дітей до досягнення ними шестирічного віку, ті, що 
тимчасово не працюють з інших поважних причин, можуть тимчасово звільня
тися від сплати членських внесків. 

Члени особистих селянських господарств, фермери, інші особи, які зай
маються підприємницькою діяльністю і є членами Профспілки, сплачують 
членські внески один раз на рік у розмірі 1% від суми, зазначеної ними в 
декларації доходів, не пізніше одного місяця з дня подання декларації. 

Для студентів і учнів навчальних закладів та інших окремих категорій членів 
Профспілки за рішенням виборних органів вищої за статусом організації Проф
спілки може встановлюватися сплата профспілкових внесків у фіксованих 
розмірах. 

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), у тому числі і 
членських профспілкових внесків, або їх частини серед засновників (учасників), 
членів Профспілки, штатних працівників (крім оплати їхньої праці та нараху
вання єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'я
заних з Профспілкою осіб. 

7.5. Кошти Профспілки та її організацій зберігаються на їхніх рахунках у 
банківських установах. 

За згодою первинних організацій Профспілки, може здійснюватися цент
ралізація профспілкових коштів на рахунках виборних органів вищих за 
статусом організацій Профспілки, які ведуть їх бухгалтерський облік. 

Щомісячні членські профспілкові внески, інші кошти не є власністю ви
борних органів організацій Профспілки, вони є колективною власністю всієї 
Профспілки. 
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7.6. Доходи (прибутки) Профспілки, як неприбуткової організації, що над
ходять від членських профспілкових внесків та інших джерел, і які забезпечу
ють статутну діяльність усіх організаційних ланок, використовуються проф
спілковими організаціями усіх рівнів виключно для фінансування видатків 
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів її діяльності згідно із 
затвердженими річними та окремими (цільовими) кошторисами за напрям
ками на нижчезазначені цілі: 

7.6.1. Адіиіністративно-господарські та організаційні витрати: 

- на проведення з'їздів Профспілки, засідань Центрального комітету, пле
нумів, засідань президій, нарад, конференцій, семінарів в т.ч. міжнародних, та 
навчання профспілкового активу (в т.ч. оплата праці залучених до навчання 
лекторів та харчування утасників цих заходів); 

- на проведення страйків, зборів, мітингів, походів, демонстрацій; 

- на оплату виступів профспілкових працівників та активу на телебаченні 
та радіо; 

- на друк інформаційних збірників, листів, брошур та плакатів, інші 
поліграфічні та архівні послуги; 

». 
- на страхування майнових інтересів; 
- на придбання основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних пред

метів, канцелярських товарів, бланків, календарів, грамот, профспілкових на
город та нематеріальних активів необхідних для виконання своїх статутних зав
дань; 

- на ремонт будівель, споруд та усіх інших основних засобів, які знаходять
ся на балансовому обліку організації Профспілки; 

- на оренду та утримання службових приміщень, ремонт та покращення 
будівель та споруд, які орендуються профспілковими організаціями для вико
нання своїх статутних зав дань; 

- на технічне обслуговування (в тому числі заправку картриджів, витрат
них матеріалів та пального для службових автомобілів), ремонт та експлуата
цію основних засобів; 

- на супровід програм, інформаційне обслуговування оргтехніки та 
підтримку сайту Профспілки, отримання інформаційних послуг; 

- на послуги зв'язку та відправку кореспонденції (поштові витрати), орен
да абонементних скриньок для службового використання; 

- на придбання (підписку) періодичних видань (газети, журнали); 
- на банківське та касове обслуговування в банківських установах; 
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- на юридичне обслуговування профспілкових органів та членів Проф
спілки; 

- на службові відрядження штатних працівників профспілкових органів, 
залучених спеціалістів та профспілкового активу; 

- на службові відрядження штатних працівників профспілкових органів за 
кордон, у т.ч. витрати на придбання закордонних паспортів, віз та страхування 
працівників; 

- на придбання, оренду та утримання автомобілів, транспортні витрати 
при проведенні запланованих заходів та придбання місячних проїзних квитків 
на службові поїздки; 

- на фінансування діяльності Ревізійних комісій усіх рівнів та інших 
постійно діючих комісій, комітетів та рад Профспілки; 

- на утримання штатних працівників Профспілки, в тому числі оплату їх 
праці, доплати за сумісництво, винагороди за цивільно-правовими договора
ми, вихідну допомогу при виході на пенсію та інші виплати; 

- на нецільову, та цільову благодійну (матеріальну) допомогу членам Проф
спілки, які потребують такої допомоги; 

- на профспілкові виплати для заохочення профспілкового активу, проф
спілкових працівників, оздоровлення, відвідування хворих, поховання чи відшко
дування вартості релігійних послуг, з нагоди професійних свят, днів народ
жень, реєстрації шлюбів, народження дитини та інші; 

- на безповоротну фінансову допомогу або добровільне пожертвування 
членським організаціям Профспілки згідно рішені» керівного органу; 

- на оплату, або часткову оплату, навчання штатних працівників Проф
спілки та їх дітей; 

- на грошові профспілкові виплати пов'язані з нагородженнями нагруд
ними знаками Профспілки, орденами, медалями, грамотами, подяками, при
своєнням почесного звання; 

- на надання безвідсоткової позики профспілковим працівникам; 
- на безповоротну та поворотну фінансову допомогу первинним проф

спілковим організаціям, спортивним закладам галузі, дитячим оздоровчим 
закладам та іншим, згідно рішень керівного орган)'; 

- на оплату лікування та медичного обслуговув ання через заклади охоро
ни здоров'я; 

- на охорону та покращення соціально-побутових умов праці членів проф
спілки; 

- на медичне страхування профспілкових працівників; 
- на навчання профспілкових кадрів та активу; 
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- на проведення святкових заходів з ветеранами пращ; 
- на податки та відрахування до Державного бюджету та соціальних 

фондів; 
- на оплату штрафів та пені згідно актів фіскальних органів; 

- на перерахування профспілкових внесків на статутну- діяльність вищій 
за статусом профспілковій організації (згідно пункту 7.8. Статуту Проф
спілки); 

- н а відрахування членських профспілкових внесків профспілковим 
об'єднанням згідно з рішенням керівного органу; 

- на фінансування первинних профспілкових організацій, кошти яких цен
тралізовані на рахунку вищої за статусом профспілкової організації; 

- на інші адміністративно-господарські, не передбачені, витрати, які вини
кають у процесі роботи профспілкових органів, які необхідні для виконання 
статутних завдань членськими організаціями Профспілки працівників АПК 
України і не заборонені законодавством України. 

7.6.2. Витрати на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу ро
боту: 

- на проведення заходів з нагоди загальнодержавних і професійних свят, 
інших урочистих подій, оплата фуршетів до святкових заходів; 

- на ушанування робочих династій та ветеранів праці - членів Проф
спілки; 

- на проведення тематичних, науково-пізнавальних і інших заходів; 

- н а оренду приміщень палаців культури, клубів, театрів, кіноконцертних 
залів, танцювальних майданчиків, тощо для організації масових культурно-
мистецьких заходів; 

- н а придбання квітів, сувенірів, призів, подарунків для проведення тема
тичних вечорів, свят, нарад, семінарів та інших заходів, в тому числі на прид
бання квітів для покладення до пам'ятників, обелісків у святкові дні; 

- на оплату послуг акторів, режисерів, журі, кінооператорів для органі
зації та проведення свят; 

- на придбання, прокат, а також поточний ремонт інвентарю, устаткуван
ня, музичних інструментів, магнітофонів, телевізорів, кіно, відео та фотоапа
ратури, наочних посібників, сценічних костюмів, реквізиту для гуртків ама
торської художньої самодіяльності, матеріалів та інструментарію для техніч
них гуртків та книг для бібліотек; 
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- на організацію роботи клубних формувань (гуртків, колективів аматорсь
кої творчості, тощо); 

- н а організацію новорічно-різдвяних свят (оформлення залів, придбання 
святкових поздоровлень членам Профспілки, членам їх сімей та ветеранам 
праці, придбання дитячих Новорічних квитків та Новорічних подарунків, 
організація новорічних свят для дітей членів Профспілки); 

- на оплату поздоровлень, вітань членів Профспілки, ветеранів війни та 
праці через періодичні видання, радіо, телебачення, некрологи; 

- на відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженнями та харчуванням 
артистів-аматорів до місць проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, кон
цертів у межах норм передбачених законодавством; 

- на придбання путівок (або їх часткова оплата) на туристичні подорожі, 
що організовуються туристично-екскурсійними установами, оплата екскурсій 
та поїздок вихідного дня для членів профспілки; 

- на проведення заходів фізкультурно-оздоровчого та масово-спортивно
го спрямування (спартакіади, чемпіонати, турніри, змагання з окремих видів 
спорту, тощо) за участю членів Профспілки та дитячих спортивних закладів 
(проживання, харчування, винагороди, подарунки); 

- на оренду спортивних споруд (стадіонів, плавальних басейнів, легко
атлетичних та кінноспортивних манежів, тирів для кульової стрільби, фут
больних полів,спортивних залів, майданчиків для фізкультурно-оздоров
чих занять); 

- на оплату харчування, проживання та транспортних послуг учасників 
під час проведення спортивно-масових змагань; 

- на проведення навчально-тренувальних зборів на етапі підготовки до 
спортивно-масових змагань; 

- на оплату праці суддів, лікарів, молодшого медичного та обслуговую
чого персоналу; 

- на придбання нагородної атрибутики (кубків, медалей, дипломів, 
цінних заохочувальних призів) для відзначення переможців та учасників 
змагань; 

- на придбання спортивної форми, інвентарю та обладнання; 

- на виготовлення дотованої продукції для забезпечення спортивних за
ходів; 
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- на профспілкові винагороди (преміювання) та подарунки активним чле
нам Профспілки (у т.ч. за участь у змаганнях та конкурсах); 

- на придбання путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування в сана
торіях, базах відпочинку, пансіонатах, оздоровчих таборах для членів Проф
спілки та членів їх сімей. 

7.6.3. Витрати на міжнародну роботу: 

- на оплату проживання в готелі, харчування, побутове обслуговування 
іноземних делегацій; 

- на оплату праці перекладачів, придбання сувенірів, транспортні по
слуги; 

- на відшкодування виграт на відрядження (проїзд, проживання, добові та 
інші витрати) профспілковим працівникам, які приймають участь у міжна
родних семінарах, симпозіумах та інших заходах; 

- на перерахування членських внесків на діяльність міжнародних проф
спілкових організацій, членом яких є Профспілка працівників АПК України. 

7.7. Виконавчі виборні органи організацій Профспілки систематично звіту
ють про використання коштів на засіданнях керівних виборних органів Проф
спілки, зборах, конференціях, з'їзді. 

7.8. Первинні організації Профспілки для здійснення статутної діяльності 
залишають у своєму розпорядженні 50 відсотків від загальної суми отрима
них членських внесків. Решта загальної суми членських внесків перерахо
вується виборному органу вищої за статусом організації Профспілки. 

У разі необхідності первинні організації Профспілки можуть залишати у 
своєму розпорядженні членські внески у більшому обсязі, але не більше 65 
відсотків від загальної суми, лише за рішенням виконавчого органу вищої за 
статусом організації Профспілки. 

Місцеві (районні, міські) організації Профспілки, які входять до складу 
обласних, Кримської республіканської організацій Профспілки, об'єднані ко
мітети первинних організацій профспілки для здійснення їх статутної діяль
ності перераховують їм не менше ніж 12 відсотків від загальної суми проф
спілкових внесків. 

Первинні організації Профспілки підприємств, їх виробничих об'єднань, 
установ і організацій, а також місцеві Профспілки, профобслуговування яких 
здійснюється Центральним комітетом Профспілки, відраховують Централь
ному комітету профспілкові внески у розмірах, не менше ніж 12 відсотків 
від загальної суми профспілкових внесків. 
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Для забезпечення статутної діяльності Профспілки на національному 
рівні, сплати внесків до ФПУ, міжнародного об'єднання Профспілок обласні, 
Київська міська, Кримська республіканська організації Профспілки відра
ховують ЦК Профспілки не менше як 2% від загальної суми профспілко
вих внесків. 

7.9. Виборні органи організацій Профспілки не можуть своїми рішення
ми змінювати норми відрахувань членських профспілкових внесків, визначе
них цим Статутом. 

7.10. У разі, якщо організація Профспілки, без поважних причин не пере
раховує у встановленому розмірі профспілкових внесків протягом шести 
місяців, виборний орган вищої за статусом організації Профспілки приймає 
рішення про призупинення профобслуговування і встановлює термін пога
шення заборгованості. 

Якщо впродовж цього терміну організація Профспілки не погасить за
боргованість, вищий за статусом виборний орган приймає рішення про 
зняття організації профспілки з профобслуговування. 

Керівники організацій Профспілки, які порушують встановлений порядок 
розподілу і відрахувань профспілкових внесків, рішенням виборного органу 
вищої за статусом організації Профспілки притягуються до відповідальності аж 
до порушення у встановленому порядку питання про їх перебування на посаді. 

7.11. Профспілка володіє, користується і розпоряджається коштами і май
ном, яке належить їй на правах колективної власності. 

Рішення щодо управління і розпорядження коштами і майном, що знахо
диться у колективній власності Профспілки, приймається президією Централь
ного комітету. 

7.12. У разі ліквідації або реорганізації організаційних ланок буць-якого 
рівня, конференція, збори, а в разі необхідності виборний орган вищої за 
статусом організації Профспілки приймають рішення про використання май
на та коштів організації Профспілки, що залишилися після проведення всіх 
необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі. 

У разі припинення дії юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення), активи такої організації Профспілки 
передаються одній або кільком неприбутковим організаціям профспілки або 
зараховуються до доходу бюджету. 

7.13. Члени І [рофспілки не відповідають своїми коштами та іншим май
ном за зобов'язаннями І Ірофспілки її організацій і виборних органів. Проф
спілка, її організації та виборні органи не відповідають своїми коштами та 
іншим майном за зобов'язаннями членів Профспілки. 
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7.14. Позбавлення Профспілки, її організацій права власності, а також права 
володіння та користування майном може мати місце лише за рішенням суду. 

7.15. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчих органів 
Профспілки, підвідомчих їм підприємств, повнотою і своєчасністю надход
ження та використання членських профспілкових внесків здійснюють ревізійні 
комісії відповідних організацій Профспілки, ревізійна комісія Профспілки та 
виборні органи вищих за статусом організацій Профспілки. 

7.16. Органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх 
посадові особи, роботодавці їх організації і об'єднання не можуть втручатися 
у фінансово-господарську діяльність Профспілки. 

8. РЕВІЗІЙНІ КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКИ 

8.1. Ревізійні комісії організаційних ланок Профспілки і Профспілки в цілому 
є постійно діючими і обираються на зборах, конференціях, з'їзді на термін 
повноважень відповідних виборних органів Профспілки і підзвітні органам, 
що їх обрали. 

Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. 
У винятковому випадку, коли з об'єктивних причин у складі ревкомісії 

залишилось менше 50% членів, обраних на з'їзді, конференції, керівний ви
борний орган відповідного рівня має право дообирати склад ревізійної комісії 
на своїх засіданнях. 

8.2. Ревізійні комісії Профспілки, її організаційних ланок відповідного рівня 
здійснюють контроль за виконанням профспілкового бюджету, правильністю 
й доцільністю використання коштів, майна організаціями Профспілки, веден
ням діловодства, обліку й звітності, своєчасним розглядом листів і заяв членів 
Профспілки у відповідних органах Профспілки. 

8.3. Ревізійні комісії працюють під методичним керівництвом виборних 
органів вищих за статусом організацій Профспілки, які організовують їх на
вчання, систематично перевіряють виконання ними повноважень. 

Ревізійні комісії звітують про свою діяльність на зборах, конференціях, 
з'їзді одночасно з відповідними виборними органами Профспілки. 

8.4. Ревізійні комісії Профспілки всіх рівнів мають право проводити ревізії 
діяльності нижчих за статусом організаційних ланок Профспілки, залучати до 
своїх перевірок фахівців з відповідних напрямків роботи. На вимогу ревізійної 
комісії керівник організаційної ланки надає необхідні документи, пов'язані з 
діяльністю його організації. 

У разі грубого порушення статутних норм, фінансово-господарської діяль
ності виборним органом Профспілки, ревізійна комісія має право порушити 
питання перед виборним органом вищої за статусом організації Профспілки 
щодо притягнення до відповідальності винних осіб. 
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9. МАНДАТНІ КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКИ 

9.1. Мандатні комісії організаційних ланок Профспілки є постійно діючи
ми і обираються на з'їздах, конференціях одночасно з виборами керівних ви
борних органів Профспілки на той же термін повноважень. 

9.2. Мандатні комісії в період між з'їздами, конференціями проводять 
перевірку повноважень членів виборних органів Профспілки в разі обрання їх 
шляхом прямого делегування, а також у разі відкликання чи заміни членів 
виборного органу, вносять щодо них пропозиції на засідання відповідного 
органу Профспілки. 

9.3. Засідання мандатної комісії проводять в разі необхідності. 
9.4. Положення про мандатну комісію затверджують на засіданнях відпо

відних керівних органів. 

10. СТАТУТНА КОМІСІЯ ПРОФСПІЛКИ 

10.1. Статутна комісія Профспілки є постійно діючою і обирається на з'їзді 
на термін повноважень виборних органів Профспілки. 

10.2. Статутна комісія в період між з'їздами здійснює контроль за дотри
манням норм Статуту та в разі необхідності, на вимогу членів виборних органів 
Профспілки, готує та вносить пропозиції Центральному комітету щодо змін 
діючих норм Статуту Профспілки. 

10.3. Засідання Статутної комісії проводять в разі необхідності. 

10.4. Положення про Статутну комісію затверджує Центральний комітет 
Профспілки. 

11. ПРАВА ПРОФСПІЛКИ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ЯК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

11.1. Профспілка, її організаційні ланки згідно з Законом України "Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" набувають права юридичної 
особи з моменту затвердження цього Статуту. Організаційні ланки Профспілки 
мають свої рахунки в банківських установах, печатки і штампи встановлених 
зразків. 

11.2. Повноваження, прана і обов'язки Профспілки та її організаційних 
ланок, як юридичних осіб, реалізуються їх виконавчими виборними органа
ми, які діють ВІДПОВІДНО і '1 іаконодавствата в межах прав, наданих їм цим 
Статутом. 
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12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ 
12.1. Діяльність Профспілки може бути припинена за рішенням з'їзду або 

за рішенням суду. 
Не допускається примусовий розпуск, припинення Профспілки за рішен

ням будь-яких інших органів. 
12.2. Припинення діяльності Профспілки відбувається шляхом реоргані

зації або ліквідації. 
Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається з'їздом. 
У разі ліквідації Профспілки її активи повинні бути передані іншій непри

бутковій організації або зараховані до доходу бюджету відповідно до чинного 
законодавства. 

Рішення з'їзду про припинення Профспілки вважається прийнятим, якщо 
за нього проголосувало більш як 2/3 членів Профспілки, які перебувають на 
обліку, або більш як 2/3 делегатів. 

Під час реорганізації Профспілки відбувається перехід всіх прав і обо
в'язків Профспілки до її правонаступників. 

12.3. Ліквідацію Профспілки проводить призначена з'їздом ліквідаційна комісія. 
12.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Профспілки, здійснює 

розрахунки з дебіторами і кредиторами, проводить обов'язкові внески до 
бюджету, здійснює розрахунки з виборними і найманими працівниками. 

Грошові кошти та майно, які залишаються після ліквідації Профспілки, 
поділу між членами Профспілки не підлягають. 

12.5. Ліквідація вважається завершеною, а Профспілка такою, що припи
нила свою діяльність з моменту анулювання свідоцтва про реєстрацію і вик
лючення з Реєстру об'єднань громадян України у встановленому порядку з 
обов'язковим повідомленням про це в засобах масової інформації. 

Профспілка, як юридична особа, є ліквідованою з дня внесення відповід
ного запису до Єдиного державного реєстру. 

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
13.1. Питання, що не знайшли врегулювання в цьому Статуті, вирішують

ся зборами (конференціями), на засіданнях комітетів (рад) у межах компе
тенції цих органів, а також згідно із законодавством. 

Голова Профспілки працівників! 
агропромислового коутлексуУ^Шш&/^^^ґ7 І.С. Сопелкін 

Місто Київ.УкраТиа, чотирнадцятого череня де) тисячі сімнадцятого року. 
Я, Алексшииа Ю.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую 

справжність підпису С^гЯлиіиаІгорв(Се|>гійовича, який підписав документ у моїй присутності. 
Особу Сопе^Йа ігор* СергійовЖ^^ановлено, його дієздатність перевірено 
Зареестровймо в реєстрам № 


