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3атвердити |!оло>кення про пост|йно д1тоиу йандатну ком|с1то

|{рофсп1лки прац!вник1в зв'язку }кра!ни (додаеться).
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зАтввРджвно

|1останова !1 3'|зду [[рофсп|лки
прац|вник1в зв'язку }кра|ни
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положшння
про пост1йно д1пону Р[андатну ком!с!по 11рофсп1лки прац1вник1в

. зв|язку )/кра[ни

' 1. 3агальн1 поло1|(ення

1. 1!1андатна ком|с|я е пост|йно д|тоним органом | формусться за
принципом прямого делецвання на строк повноважень' якии визначасться
для обрання кер1вних орган|в |!рофсп!лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни.

2. ||ост|йно д|точа йандатна ком|с|я п|дзв|тна | п|дконтрольна 3'|зду |

д1е в|дпов!дно до €татуту |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни та цього
|[оло>кення.

з. 1(|льк|сть член|в пост|йно д|тоно| йандатно| ком|с|] та !1

персонал ьний склад визначасться | затверд)куеться 3'!здом.
4. [олова пост|йно д|тоио| Р1андатно| ком|с|| обирасться на 3'|зд|.

[{орядок голосування визначасться 3'!здом. [олова пост|йно д|гочо|
\{андатно| ком!с|] вва>касться обраним' якщо за нього проголосували б|льтпе
половини делегат|в, присутн|х на 3'!зд|, при н€швност| кворуму.

3аступник голови обираеть оя на зас|данн| ком|с||.
9 раз| досщокового припинейня повнова)кень голови пост1йно д|точо|

йандатно| ком|с|] обов'язки голови виконуе його заступник до обрання на
зас|данн| 1(ом|с|] нового голови.

у раз| вибуття або в|дкликання член|в 1_{ентрального ком|тету
профсп|лки, як| е членами пост|йно д|тоно? йандатно| ком|с||, 3'|зд (а в пер|од
м|х< 3'|здами цк |!рофсп|лки) вносить пропозиц|| щодо зам1ни або
дообрання член|в 1{ом!с|].

2. ]1овнова}кен ня пост!й н о д1го чо| 1!1андатн о! ком |с![

1. |{ост|йно д|точа й'"да'"а ком!с|я у сво|й д|яльност1 керусться
€татутом |!рофсп|лки, р!тшеннями з'!зд|в, чинним законодавством.

2. |\осттйно д|тона йандатна ком]с|я:
- перев|ряс цовноваження делегат|в з'!зду, член|в 1щ |{рофсп!лки,

|{резид|| {{, !{онтрольно - рев|з!йно] та Р1андатно| ком|с|й, як| делегован|
профсп|лковими орган|зац\ями, допов|дае про це 3'}зду, |{ленуму 1_{( та
вносить пропозиц|] щодо визнання !х повнова)кень;

- перев|ряс дотримання статутних поло)кень про обрання делегат|в на
з'!зд, делецвання (в|дкликання) член|в цк |{рофсп|лки, [{резид|| |к 1



1{онтрольно - рев|з|йно] та 1!1андатно| ком|с|й, допов|дае про сво| висновки та
вносить в|дпов|дн| пропозиц||;

- розглядае [|иоти' скарги, заяви, що стосу}оться делегат|в з'!зду, член1в
1[( профсп|лки, |!резид|| 1-$ та 1{онтрольно - рев|з|йно| ком|с||, а тако)к
конфл|кти м|эк профсп!лковими орган|зац|ями;

- мае право одер)кувати |нформац|то та дов|дков| матер|али в|д
профсп|лкових орган|зац|й, залунати член|в профсп|лки до перев|рок;

Робить висновки щодо дотримання передбаненого €татутом
профсп|лки порядку проведення профорган|зац|ями конференц|й (збор|в), як1

розглядатоть пит0нн'{ про припинення в|дносин з |{рофсп|лкото прац|вник!в
зв'язку 9кра|ни.

|{ерев|ряс факти "невиконання виборними профорганами, |хн|ми
членами вимог €тацту ||рофсп|лки, р|тшень !1 орган|в. Бисновки перев|рок та
в1дпов1дн1 пропозиц11 щодо усунення виявлених пору1шень вносить
в|дпов|дному виборному органу. )/ раз! |гнорування членсько1о орган|зац|сго
цих пропозиц|й, гоцс подання |{резид||, |{ленуму !-{ентрального ком|тету.

Бивчення питань' що стосу!оться невиконання вимог €татуту
||рофсп|лки' мох{уть зд!йснтоватися при взаемод|| ]у1андатно| та 1{онтрольно -

рев|з|йно| ком|с|й.
Розглядае факти пору1пенн'{ регламенту щодо проведення 3']зд|в,

[{ленум|в, зас|дань |[резид|| {енщального ком|тету' морш1ьно-етичних норм
повед|нки делегат|в, нлен|в 1_[, 1{онтрольно - рев!з!йно| ком|с||, висновки
вносить у в|дпов|дн| органи.

Бивчае та приймас р|тпення щодо сп|рних питань' як] виникли м}к
профсп|лковими орган!зац|ямут або окремими членськими орган1зац|ями та
1{к |{рофсп!лки.

Р|тпення пост|йно д1тоно| 1!1андатно| ком!с|| е обов'язковим для
виконання сторонами.

} раз| незгоди стор1н !|тп9цц" мох{е бути оскар}кене до |1резид|| 1_{(,

1_{ентрального ком|тету профсп|лки, 3'|зду.

3. 11орядок роботи пост1йно д!почо| йандатно| ком!с!|
та забезпечення !1 д!яльност1

1. Фрган|зац|я роботи пост|йно д|точо| 1!1андатно| ком|с|| покладаеться
на голоЁу пост|йно д|точо| йандатно] ком|с1].

2.3ас|дання пост1йнс! д|точо| }и1андатно| ком!с|| е правомочним' якщо в
його робот| бере г{асть б|льтпе половини член!в !{ом|с||.

Р|тпення пост|йно д|точо] 1!1андатно| ком|с|| приймасться в1дкритим
голосуванням | вва>каеться лрийнятим' якщо за нього проголосували б|льтпе
половини присутн!х на зас|данн! ]т член|в. } раз| незгоди члена пост|йно
д|точо] 1м1андатно] ком]с|? з лрийнятим р|тшенням в|н у письмов|й форм1
аргументуе сво}о окрему думку. !ей документ е нев|д'емното частино}о
протоколу 1!1андатно| ком|с||.



Аля зд|йснення сво]х функц|й пост|йно д!точа }у1андатна ком|с!я мае

право отримувати необх!дн| документи' |нформац|то та дов|дков| матер|али

в|д 1щ профсп|лки, членських орган|зац!й, з€}лг{ати до перев|рок !

п|дготовки висновк|в профсп|лкових прац|вник|в та спец|ал]ст|в.
|[ер|одинн|сть зас|дань визначаеться Р1андатното ком|с|еъо.

йатер|ально-техн!чне забезпечення, наданн'1 консультативно| дог1омоги в

робот| 1{ом|с|] зд|йснтоеться апаратом т$ профсп|лки.
1олова' заступник голови 1у!андатн01 к01и1с1}' ч.'.1ени к01ш1с].1 

'и0}ку1|
6ратиучасть у зас|данн| |[резид1т |щ |{рофсп|лки з правом дорадчого голосу.

голови йандатно] ком|с||, члени[олова, ком1с11 моя{уть


