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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Президії ЦК Профспілки 

від 04 червня 2009 року №П-15-3                                                                                                                             

                          

ПОЛОЖЕННЯ 
 

«Про конкурс на кращу первинну організацію «Укрелектропрофспілки» 

в області реалізації молодіжної політики» 
 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
    

1.1.Конкурс проводиться серед первинних організацій 

«Укрелектропрофспілки», в яких створені молодіжні ради (комісії у справах 

молоді). 

1.2.Організатором конкурсу є Президія Центрального комітету 

«Укрелектропрофспілки» за участю Молодіжної ради при ЦК Профспілки. 

1.3.Молодіжна рада при ЦК Профспілки здійснює координацію роботи по 

підготовці та проведенню конкурсу, проводить збір заявок на участь в 

конкурсі, спільно із спеціалістами виконавчого апарату ЦК Профспілки по 

відповідним напрямкам роботи надає пропозиції по проведенню підсумків 

конкурсу. 

1.4.Підсумки конкурсу підводяться на засіданні Президії ЦК Профспілки. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
 

2.1. Активізація роботи первинних організацій «Укрелектропрофспілки» в 

області реалізації молодіжної політики. 

2.2. Виявлення та розповсюдження досвіду роботи молодіжних рад (комісій у 

справах молоді) первинних організацій «Укрелектропрофспілки». 
 

3.  НОМІНАЦІЯ КОНКУРСУ 
 

3.1.Конкурс проводиться за номінацією: «Краща первинна організація 

«Укрелектропрофспілки» в області реалізації молодіжної політики». 
 

4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 
 

4.1.Заявки на участь у конкурсі приймаються до 31 грудня поточного року 

(форма заявки надається). Заявки, а також конкурсні матеріали, прислані 

після вказаного терміну, розглядатись не будуть.  

4.2.На конкурс приймаються тільки матеріали про роботу первинної 

організації «Укрелектропрофспілки» у поточному році, які відповідають 

призначенню, цілям та задачам конкурсу. 
 

5.ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
 

5.1.Обов’язкові: 

Положення про молодіжну раду (комісії у справах молоді) та документ, яким 

воно підтверджується. 

-План роботи молодіжної ради (комісії у справах молоді) на поточний рік. 

-Текст молодіжного розділу або пункту у діючому колективному договорі. 

5.2.Додаткові: 
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-Данні про представництво молоді у виборних органах первинної організації 

(пояснювальна записка у вільній формі). 

-Матеріали про навчання та підвищення кваліфікації молодих профспілкових 

кадрів та активу (записка, в якій повинні бути відображені статистичні дані  - 

кількість молодих профспілкових кадрів віком до 35 років, які навчаються, у 

процентному співвідношенні  до загальної кількості працівників 

профспілкових організацій та активу, які навчаються, в тому числі і за 

квотою ФПУ (отримання вищої освіти, підвищення кваліфікації, участь у 

навчальних семінарах). 

Кількість залученої молоді до 35 років від загальної кількості прийнятих до 

Профспілки в первинній організації за поточний рік. 
 

6.ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
 

6.1.Заявки та конкурсні матеріали приймаються до 31 грудня поточного року. 

6.2.Підведення підсумків конкурсу на протязі березня – квітня поточного 

року.  
 

7.ПІДСУМКИ КОНКУРСУ 
 

7.1.За підсумками конкурсу Президія Центрального комітету визначає 

переможця за номінацією: «Краща первинна організація 

«Укрелектропрофспілки» в області реалізації молодіжної політики» та 

визначає первинні організації Профспілки, які надали кращі матеріали за 

окремими позиціями п.5 даного Положення. 

7.2.Переможці конкурсу нагороджуються Почесними грамотами ЦК 

Профспілки та цінними подарунками. 

 

 

***** 

 

 

ЗАЯВКА 

На участь в конкурсі на кращу первинну організацію 

«Укрелектропрофспілки» в області реалізації молодіжної політики 
 

Первинна організація _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Поштовий індекс__________________адреса:___________________________ 

Телефон (код)_____________________факс_____________________________ 

e-mail:____________________________ 

 

голова первинної голова молодіжної ради 

організації Профспілки                                                    (молодіжної комісії)                                         

                                                                                         

підпис                                                                                  підпис 

«____»___________20     р.                                      «____»___________20      р.  

 

 

 


