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Ёа виконання |{рощами д\й |{рофсп1лки прац|вник|в зв'язку !кра!ни на
2017-2022 роки, заход|в щодо реал|зац|? заува>кень та пропозиц|й унасник|в
\/1 3'|зду |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни, з метото створення д|евого
кадрового резерву на посади виборних профсп|лкових прац|вник|в вс|х
р|вн1в, залученн}о до профсп|лково| д|яльност| |н|ц|ативних член|в
|{рофоп|лки, здатних вести конструктивний д|алог з соц|альними
партнерами, ефективно представляти | захищати трудов1, соц|ально-
економ|чн| права та 1нтереси сп|лчан, |{резид1я 1$ |{рофсп|лки зазначас' що
робота у цьому напрямку потребус удоскон€|.лення та запровадження
сучасних, д|свих механ|зм|в.

3а результатами зв1тно-виборно| кампан|| (2012
профсп|лкових орган|зац|ях (орган|зац|йних ланках)

п-2-1'1

- 20|7 рок|в) в
|1рофсп|лки було
о6иралися не ]з

в|дсутня ротац|я|1рактитно
профсп|лкових кадр|в. Бибори в б|льтшост| профсп|лкових орган|зац|й
проходили на безальтернативн|й основ|.

Разом з тим' нам1тилася тенденц|я зни}кення прести)кност| роботи в
профсп|лкових органах' змен1пення чисельност| зв|льнених профсп1лкових
прац|вник|в та поглиблення процесу неомолодх{ення кадр1в.

. |сну}оть недол|ки в робот| з орган|зац|| системного 1 безперервного
п|двищення квал|ф1кац1| профкадр|в | активу. ! б|льтпост| профсп|лкових
орган|зацтй ця робота ведеться без налет<ного орган|зац1йного та ф|нансового
забезпечення.

€творення кадрового резерву ||рофсп|лки дозволить значно п!двищити
р|вень профес|йно| п1дготовки профсп|лкових прац|вник|в та актив|ст|в, як|
претенду}оть на виборн| посади; сприятиме оновленн1о профсп|лкових
кадр|в, п|двищеннто в1дпов1дальност| за доручену справу' створенн}о умов
д!|я обрання молод| на виборн| ||осади, стимул1ованн}о 1 мотивац||
профоп|лкового активу на кар'ерне зростання в |{рофсп|лц|.



Браховутони вищевикладене' |{резид|я 1щ |{рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку }кра|ни

постАновлА€:.

1. €формувати до 20.05.2018 року кадровий резерв на 1]]татн| посади
гол|в: 1{к профсп|лки, профсп|лкових орган|зац|й, первинних профсп|лкових
орган|зац|й та затвердити його на черговому зас1данн| |{резид1| |к
[{рофоп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра!ни.

2. 3атвердутти порядок формування кадрового резерву на 1штатн1 посади
гол|в: щ{ |{рофсп!лки, профсп|лкових орган|зац|й та первинних
профсп|лкових орган!зац|й (додаеться).

з. [оловам профсп|лкових орган|зац|й (орган|зац|йних ланок)
|{рофсп|лки:

- забезпечити навчання кадрового резерву та лередбаяити в
ко1шторисах витрати не мен1ше |0 % для п|дготовки кадрового резерву;

- за]тучати профсп|лкових прац|вник|в та актив|ст|в, вкл}очених до
складу кадрового резерву до п|дготовки питань на зас!дання виборних
орган|в та унаст| в зас|даннях' пер1шочергово направляти у в|дрядження для
вивчення досв|ду роботи м!жнародних профцентр|в;

- г1еред початком зв|тно-виборно| кампан|| рекомендувати конкретн|
кандидатури з| складу резерву для обрання !х на виборн| кер|вн| посади;

- претенденти на посаду голови профоп|лково] орган|зац||
(орган|зац|йно| ланки) |{рофсп|лки представля}оть програми д|й на посад1
голови та проходять сп|вбес1ду з головото [1( |{рофсп|лки.

4. 1{онтроль за виконанням постанови запи1ца1о за собото.

]! {,
Р[.Р1.(тародуб

Ёад|слано: членам |[резид|| _ |4, до справи - 1. Бсього _ 15.
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[1орядок формування кадрового резерву
на |штатн1 посади гол|в: !( ||рофсп|лки' профсп1лкових орган!зац|й та

первинних профсп1лкових орган[зац|й

а) виборний орган ттервинно| профсп|лково| орган|зац|| визначае та

рекомендус |-2 кандйдатури в резерв на голову первинно| профсп|лково|
орган|зац||.

Биборний орган профсп|лково| орган|зац|| затверА)кус список резерву
на посаду гол|в первинних профсп|лкових орган|зац|й.

б) Биборний орган профсп|лково] орган|зац|| рекомендус \-2
ка|1дидату ри на по саду голови пр о ф сп1лко в о] ор ган 1з ац1 1.

|{рийняте р|тпення, розгорнута характериотика на кандидат|в
надсила}оться до 4{ |{рофсп|лки для внесення у список резерву за формото
(п.1.Б., дата народх{ення, осв1та, ||осада. ста}к роботи на п|дприсмств| та в

профсп|лкових органах, профсп|лков| нагороди) для 3атвердження на
зас|данн1 |{резид|| 1$( |1рофсп|лки.

в) |-2 кандидатури в резерв на посаду голови |щ |{рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку 9кра|ни вносяться на розгляд |{резид|? [Б |{рофсп|лки за
пропозиц|сто голови |{рофсп|лки.

г) у випаАк}, коли член профсп|лки' затверд>кений в резерв, втрачас
3в'язок з |{рофсп|лкото формування резерву на його м|сце зд!йснтоеться у
порядку' визначеному в п|дпунктах а, б, в.

д) постанова |{резид|| 1-{к профсп1лки про затверд)кення резерву на
посади
профсп|лкових орган|зац|й надсилаеться

гол|в: 1щ |{рофсп|лки, профсп|л|(ових)вих орган|зац|й, первинних
профсп|лковим орган|зац|ям

(орган|зац|йним ланкам) |{рофсп:лки.
3. |{ри в|дбор| | затверАженн| кандидат|в у резерв на тштатн| посади

гол|в профсп1лкових орган|зац|й вс1х р|вн|в необх|дно дотримуватися таких
вимог щодо осв|ти, в!ку | стах{у роботи на п!.тприемств| та в профсп|лкових
органах, в тому числ1 на незв1льнених посад.]1::, д|лових та особистих якостей
(здатн|сть прац}овати з л}одьми' в един|й т::-'манд|, сприймати проблеми
сп|лчан як сво| власн| тощо), знання потреб та !тттерес|в член|в профсп|лки:

а) для резерву на гол|в первинних профсп|лкових орган|зац|й: осв|та, як
правило' не нижче середньо-спец|ально|, нлеттство у профсп|лц|, сток роботи
на п|дприсмств| не мен|ше 3 рок|в' стат{ робс-.::т у профсп|лкових органах не
мен1пе 2 рок|в на 1штатних посадах або на гро: ] ) тських засадах;

б) для резерву на гол|в профсп|л!(9{ .;!, орган|зац|й: осв|та вища,
членство у профсп|лц|, сток роботи на п!длрг:смств| не мен111е 5 рок|в' ста)к



роботи у профсп|лкових органах не мен1пе 3 рок|в на 1штатних посадах або на
щомадських засадах;

в) для резерву на голову 1д( |{рофсп1лки: осв1та вища, стах{ роботи в
галуз| зв'язку не мен1це 10 рок|в' членство у профсп|лц|, стая{ роботи в
профсп|лкових органах [{рофсп1лки не мен1пе э рой;в на 1штатних посадах
або на щомадських засадах;

г) для вкл}оченн'{ кандидат1в до складу кадрового резерву повинно бути
отримано !х згоду.

4. Бстановити' що до складу резерву мо)куть вк.т1точатися члени
профсп|лки у в|ц| до 50 рок|в.

5. 9 раз1 нев|дпо^в|дност| вимогам' передбатених постановото, |{резид1я|к |[рофсп|лки мае п!аво в|дхилити затвердя<ен| виборним органом
профсп|лково| орган|зац|| кандидатур|1 на посади гол|в 

_профсп1лково|

орган|зац||.
Аналог1чн| д|| зд|йснтототь виборн1 органи профсп|лкових орган|зац|й

щодо резерву на гол|в первинних профсп|лкових орган|зац|й.


