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ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію ветеранів працівників  

Профспілки працівників енергетики та електротехнічної 
промисловості України (“Укрелектропрофспілки”) 

 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 1.1.Організація ветеранів працівників Профспілки працівників енергетики 

та електротехнічної промисловості України (“Укрелектропрофспілки”) (далі – 

Організація ветеранів )  є організацією Профспілки, що об’єднує працюючих і 

непрацюючих пенсіонерів (ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників війни 

та бойових дій, інвалідів війни, ветеранів праці і військової служби) із числа  

виборних та штатних працівників “Укрелектропрофспілки” (далі – ветеранів 

“Укрелектропрофспілки”), які виявили бажання бути членами Організації 

ветеранів. 

 1.2.Організація ветеранів створюється  Центральним комітетом 

“Укрелектропрофспілки” з метою залучення ветеранів - працівників Профспілки  

до активної профспілкової діяльності, використання їх досвіду, надання їм 

соціальної допомоги. 

  Організація ветеранів діє у відповідності зі Статутом 

“Укрелектропрофспілки”, чинним законодавством та цим Положенням.   

 1.3.Організація ветеранів підзвітна Центральному комітетові 

“Укрелектропрофспілки”, незалежна від будь-яких політичних партій і рухів, 

бере участь у діяльності “Укрелектропрофспілки”, співпрацює зі всіма 

об’єднаннями громадян, які діють на принципах соціально-економічного та 

іншого забезпечення ветеранів війни, праці, усіх громадян похилого віку.  

 1.4.Організація ветеранів використовує символіку “Укрелектро-

профспілки”. 

  
2.МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 2.1.Організація ветеранів     “Укрелектропрофспілки” головною метою 

вважає захист законних прав, соціальних, економічних, вікових та інших 

інтересів ветеранів “Укрелектропрофспілки”.  
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          2.2.Організація ветеранів “Укрелектропрофспілки” у встановленому 

порядку здійснює наступні завдання: 

 2.2.1.надає, у межах можливого, юридичну, організаційну та іншу 

допомогу своїм членам у поліпшенні житлових умов, медичного, побутового, 

транспортного, торгового та інших видів обслуговування; 

 2.2.2.ініціює розробку пропозицій до чинного законодавства щодо 

вирішення проблем, які турбують  усіх громадян похилого віку; 

 2.2.3.сприяє дотриманню, передбачених чинним законодавством прав, 

соціальних гарантій і пільг своїх членів; 

 2.2.4.здійснює благодійні заходи, акції милосердя з метою 

життєзабезпечення ветеранів, усіх громадян похилого віку; 

 2.2.5.сприяє залученню ветеранів до посильної участі у  діяльності 

профспілкової організації; 

 2.2.6.налагоджує спілкування ветеранів, підтримує їх моральний стан, 

відстоює їх честь і гідність, бере участь у патріотичному вихованні молоді, 

забезпеченні спадкоємності поколінь; 

 2.2.7.підтримує зв’язки з іншими, у тому числі і міжнародними, 

організаціями ветеранів; 

 2.2.8.за взаємною домовленістю з державними структурами, виборними 

органами “Укрелектропрофспілки” делегує своїх представників у комісії цих 

органів з питань перевірки стану торгового, побутового, медичного, 

транспортного та інших видів забезпечення ветеранів, утримання їх в будинках-

інтернатах та інвалідів.  

 

 
3.ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 3.1.Членами Організації ветеранів “Укрелектропрофспілки” можуть бути 

працюючі і непрацюючі пенсіонери (ветерани Великої Вітчизняної війни, 

учасники війни та бойових дій, інваліди війни, ветерани праці і військової 

служби) із числа виборних і штатних працівників Профспілки працівників 

енергетики та електротехнічної промисловості України, які виявили бажання 

бути членами Організації ветеранів. 

 3.2.Прийом у члени Організації ветеранів проводиться на зборах або на 

засіданні обласної Ради цієї організації на основі письмової  заяви. 

 3.3.Члени Організації ветеранів заносяться в книгу (картку) обліку і їм 

видається членський квиток єдиного зразка. 

 3.4.Член Організації ветеранів має право: 

 -обирати і бути обраним до керівних органів; 

 -брати участь у зборах ветеранів,  критикувати недоліки, вносити 

пропозиції; 



 3

  

 

          -звертатися з запитами до всіх ветеранських інстанцій і вимагати відповіді 

по суті своїх звернень, користуватися захистом своїх справ. 

 3.5.Член Організації ветеранів зобов’язаний: 

 -дотримуватися вимог Статуту “Укрелектропрофспілки” та цього 

Положення; 

 -у міру своїх можливостей брати участь у роботі Організації ветеранів; 

 -оберігати єдність і зміцнювати ряди Організації ветеранів; 

 -допомагати один одному, бути взірцем у дотриманні норм громадянської 

моралі. 

 

 
4.ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА 

 

 4.1.Організація    ветеранів      працівників       “Укрелектропрофспілки” 

складається з Кримської республіканської, Київської міської, обласних 

організацій ветеранів працівників Профспілки, які створюються за рішенням 

територіальних профорганів. 

 4.2.Вищим керівним органом Організації ветеранів 

“Укрелектропрофспілки” є конференція, яка скликається по мірі необхідності, 

але не рідше одного разу на рік. 

 4.3.Поточною діяльністю Організації ветеранів керує Рада Організації 

ветеранів “Укрелектропрофспілки”, яка обирається на конференції. Рада  звітує 

на конференції про свою діяльність, забезпечує загальне керівництво 

організаціями, несе відповідальність разом з обласними радами  за збереження 

рядів і єдності організацій.  

 4.4.Конференція Організації ветеранів “Укрелектропрофспілки”: 

 -обирає Раду, голову Ради  Організації ветеранів; 

 -заслуховує звіти Ради про свою діяльність; 

 -розглядає питання захисту соціальних, економічних, вікових інтересів 

своїх членів; 

  -розглядає заходи з питань організаторської, виховної, благодійної роботи 

тощо. 

 4.5.Рада Організації ветеранів, по мірі необхідності, але не рідше двох 

разів на рік проводить засідання Ради . 

 4.6.Кримська республіканська, Київська міська, обласні організації мають 

статус первинних і об’єднують ветеранів профорганів підприємств, організацій, 

закладів, товариств  енергетики та електротехнічної промисловості України. На 

них покладено: 

 -облік своїх членів на основі єдиних облікових документів; 



 4

 -піклування про своїх членів, сприяння поліпшенню матеріально-

побутових умов, медичного, торгового, транспортного та інших видів 

забезпечення; 

 -сприяння участі членів   Організації ветеранів у діяльності профспілкових 

організацій, патріотичному вихованні молоді, забезпеченні спадкоємності 

поколінь; 

 -захист гідності своїх членів; 

 -участь у вирішенні питань в інтересах соціального захисту своїх членів; 

 -стимулювання діяльності своїх членів. 

 4.7.Для ведення поточної роботи створюються ради Кримської 

республіканської, Київської міської, обласних організацій ветеранів, які 

проводять засідання по мірі необхідності, але не рідше двох разів на рік.  

 

 
5.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 5.1.Положення набирає чинності з моменту  його затвердження Президією 

Центрального комітету “Укрелектропрофспілки”. 

 5.2.З питань, що не регламентовані цим Положенням, можуть прийматися 

окремі рішення. 

 5.3.Зміни та доповнення вносяться конференцією Організації ветеранів і 

затверджуються Президією Центрального комітету Профспілки. 

 5.4.Діяльність Організації ветеранів може бути припинена  за рішенням 

Президії Центрального комітету Профспілки. 

 

 

* * * * * 
 


