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РЕГЛАМЕНТ 

виборів представників профспілок до складу 
української сторони Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС 
 

1. Вибори представників профспілок до складу української сторони 
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (далі - УС ПГС) 
проводяться один раз на два з половиною роки (раз на 30 місяців) протягом 20 
днів, що передують черговому пленарному засіданню УС ПГС. 

Принципами обрання представників профспілок є відкритість, прозорість 
та демократичність. 

2. Кількість членів УС ПГС від профспілок визначається відповідно до 
домовленостей у рамках двосторонньої Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС та УС ПГС. 

3. Для організації виборів створюється Ініціативна група з числа 
представників всеукраїнських репрезентативних об’єднань профспілок. 

4. Технічне забезпечення проведення виборів представників профспілок 
до складу УС ПГС здійснює секретаріат української сторони Платформи 
громадянського суспільства Україна-ЄС (далі – Секретаріат УС ПГС). 

5. Рішення про дату зібрання для проведення виборів приймає 
Ініціативна група на своєму засіданні. 

6. Не пізніше, ніж за 15 днів до зібрання Секретаріатом УС ПГС 
розсилається повідомлення про проведення зібрання, яке розміщується на 
сайтах, зокрема на сайті УС ПГС, із обов’язковим зазначенням кількості членів, 
що обираються, датою виборів, критеріїв відбору кандидатів, переліком 
документів, які необхідно подати для участі у виборах, та кінцевим терміном 
подачі таких документів. 

7. Квота делегування представників профспілок на зібрання від 
профоб’єднань: один представник від кожної всеукраїнської профспілки, яка є 
членською організацією національного профоб’єднання, та керівник 
національного профоб’єднання. 

8. Зібрання вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь більше 
половини делегованих представників профспілок, які заявили про свою участь 
у зібранні. 

9. Керівники національних профоб’єднань за десять днів до початку 
зібрання подають до Секретаріату УС ПГС (на вказану в повідомленні про 
проведення зібрання електронну адресу): 



-  копію свідоцтва або виписки про легалізацію національного 
профоб'єднання;  

- інформацію про структуру національного профоб’єднання, кількість та 
назву всеукраїнських профспілок у його складі; 

- копія довідки про неприбутковість; 
- списки делегатів, згідно квоти, за формою: прізвище, ім’я, по-батькові, 

посада, назва всеукраїнської профспілки або профоб’єднання; 
Документи повинні бути завірені підписом керівника національного 

профоб’єднання. 
10. Право висувати кандидатів у члени УС ПГС від профспілок мають 

профоб’єднання, які надали документи відповідно до п.9 цього Регламенту та є 
офіційно легалізованими відповідно до законодавства. Кожне профоб’єднання 
може висунути лише одного кандидата. 

11. Кандидат у члени УС ПГС від профспілок має бути членом 
профспілки з досвідом роботи у профспілках.  

Для участі у виборах, національні профоб’єднання мають подати до 
Секретаріату УС ПГС (на вказану в повідомленні про проведення зібрання 
електронну адресу) такі документи: 

-  лист про висунення кандидата від керівника організації, яка має на це 
право; 

-  короткий опис діяльності організації за рік що пройшов з акцентом на 
аспекти, що стосуються реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

12. Одна й та ж особа не може обиратися членом УС ПГС від профспілок 
більше двох термінів підряд. 

13. Висування кандидатів у члени УС ПГС від профспілок завершується 
за десять днів до дати проведення зібрання. 

14. Секретаріат УС ПГС перевіряє отримані документи на відповідність 
встановленим критеріям і в разі невідповідності поданих документів 
повідомляє про це кандидата у члени УС ПГС та керівника організації, яка 
висунула кандидата. Після обрання мандатної комісії Секретаріат УС ПГС 
передає усі документи мандатній комісії для прийняття остаточного рішення 
щодо списку кандидатів до УС ПГС, який буде винесено на голосування.  

15. Попередній список кандидатів, висунутих у члени УС ПГС від 
профспілок, в алфавітному порядку розміщується Секретаріатом УС ПГС на 
сайтах, в тому числі на сайті УС ПГС, не пізніше ніж за три дні до дати виборів. 

16. Перед початком зібрання список кандидатів роздається усім 
зареєстрованим учасникам. 

17. Відкриває зібрання представник з числа делегатів, висунутий нарадою 
членів СПО об’єднань профспілок, яка скликається напередодні.  

18. Члени зібрання відкритим голосуванням обирають головуючого, 
робочу президію, секретаря, мандатну та лічильну комісії. До президії зібрання 
можуть бути запрошені почесні гості. Мандатна комісія перевіряє подані 
профоб’єднаннями документи на кандидатів до складу УС ПГС на 
відповідність критеріям і оголошує список допущених на вибори. Члени 
лічильної комісії не можуть бути кандидатами на виборах. Зібрання затверджує 
порядок денний та регламент роботи. 



19. Кожному кандидату надається час для представлення своєї позиції 
відповідно до регламенту зібрання. 

20. Присутність кандидатів під час голосування на зібранні обов’язкова. 
21. Вибори проводяться шляхом відкритого голосування усіх присутніх 

учасників зібрання за висунуті кандидатури в алфавітному порядку. Підрахунок 
голосів здійснюється лічильною комісією і фіксується у протоколі комісії, який 
підписується усіма членами лічильної комісії. Результати голосування 
оголошуються головою лічильної комісії з наступним затвердженням 
зібранням.  

22. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість 
голосів. Кількість обраних кандидатів визначається кількістю членів УС ПГС 
від профспілок.  

23. У випадку рівності кількості поданих голосів за двох і більше 
кандидатів, яка не дозволяє прийняти рішення щодо обраних членів УС ПГС 
від профспілок, проводиться другий тур голосування за участі тільки цих 
кандидатур за аналогічною процедурою і відповідним оформленням протоколу 
комісії та його затвердженням зібранням. 

24. Проведення зібрання оформлюється протоколом, який підписує 
головуючий на зібранні та секретар зібрання. Витяг з протоколу зібрання з 
інформацією про обраних членів УС ПГС від профспілок надсилається 
Секретаріату Української сторони Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС. Протокол зберігається в Секретаріаті СПО. 

25. Список членів Української сторони Платформи громадянського 
суспільства Україна-ЄС від профспілок публікується на сайті УС ПГС та інших 
інформаційних ресурсах. 

26. Члени УС ПГС від профспілок представляють консолідовану позицію 
профспілок в УС ПГС, регулярно інформують СПО профоб’єднань профспілок, 
профоб’єднання про роботу Платформи громадянського суспільства Україна-
ЄС. 

27. У разі припинення повноважень обраного члена УС ПГС від 
профспілок у зв’язку з переходом на іншу роботу, виходом на пенсію, 
відкликанням, самовідводом, чи іншими причинами, у тижневий термін після 
надходження документів, що підтверджують факт припинення повноважень, 
оголошується про проведення позачергових виборів на вакантне місце, які 
відбуваються за тими ж правилами, що й чергові вибори. 
  

 


