
Протокол 
установчих зборів первинної профорганізації 

 ________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

м. _______________________ “____”                                                   р.

Присутні:                         осіб (список додається).

Порядок денний.

1.Створення первинної профорганізації  в ______________________

___________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

2.Обрання голови первинної профорганізації  ___________________

___________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

3. Різне.

Виступили.

1. Виступив т. _______________________________, який запропонував обрати головою установчих

зборів  т.  ____________________________________________,  секретарем  установчих  зборів  т.

______________________________________

Голосували: “ЗА”_________, “ПРОТИ”____________, “УТРИМАЛИСЬ”_____________.

Ухвалили:  обрати  головою  установчих  зборів  т.  __________________________________,

секретарем установчих зборів т. ______________________________________

2.  По  першому  питанню  з  пропозицією  створити  первинну  профспілкову  організацію  в

 ________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

виступив т.____________________________________

Голосували: “ЗА”_________, “ПРОТИ”____________, “УТРИМАЛИСЬ”_____________.

Ухвалили:  створити  первинну  профспілкову  організацію  в

 ___________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

3.  По  другому  питанню  з  пропозицією  обрати  т.  ________________________________________

головою первинної профорганізації  ___________________________

___________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

виступив т. ___________________________________________.

Голосували: “ЗА”_________, “ПРОТИ”____________, “УТРИМАЛИСЬ”_____________.

Ухвалили:  обрати  т.  ________________________________________  головою  первинної



профорганізації                                              ____________________________________________
                 (назва підприємства, організації, установи)

4. По третьому питанню (різне) виступили:

а)  т._______________________________,  який  запропонував  затвердити  вступні  членські

внески у розмірі ________ грн. з кожної особи та членські внески у розмірі 1% від заробітної плати,

але не менше ніж  __________ грн. на місяць з кожного члена.

Голосували: “ЗА”_________, “ПРОТИ”____________, “УТРИМАЛИСЬ”_____________.

Ухвалили:  затвердити вступні  членські  внески у  розмірі  ________ грн.  з  кожної особи та

членські внески у розмірі 1% від заробітної плати, але не менше ніж  __________ грн. на місяць з

кожного члена.

б)  т.________________________________,  який  запропонував  делегувати  голову  первинної

профорганізації Конфедерації Праці України ________________________________________

____________________________________________ т. ____________________________________
                  (назва підприємства, організації, установи)

для участі у роботі ______________________________________ обласної (міської) Ради профспілок.
      (назва області, міста)

Голосували: “ЗА”_________, “ПРОТИ”____________, “УТРИМАЛИСЬ”_____________.

Ухвалили:  делегувати  голову  первинної  профорганізації

____________________________________________ т. ____________________________________
                  (назва підприємства, організації, установи)

для участі у роботі  _______________________________________ обласної (міської) Ради профспілок.
                                                                                            (назва області, міста)

.

в)  т.  ____________________________________,  який  запропонував  покласти  на  голову

первинної профорганізації                                __________________________________                     
            (назва підприємства, організації, установи)

_____________________________________________т. ____________________________________

персональну відповідальність в справі організації:

� правового захисту членів профспілки;

� соціального захисту членів профспілки;

� проведення переговорів та підписання  колективної угоди;

� правового всеобучу серед робітників свого підприємства.

Голосували: “ЗА”_________, “ПРОТИ”____________, “УТРИМАЛИСЬ”_____________.

Ухвалили:  покласти  на  голову  первинної  профорганізації  Конфедерації  Праці  України

____________________________________________ т. ____________________________________
                  (назва підприємства, організації, установи)

персональну відповідальність в справі організації:

� правового захисту членів профспілки;

� соціального захисту членів профспілки;

� проведення переговорів та підписання  колективної угоди;

� правового всеобучу серед робітників свого підприємства.

Голова установчих зборів /______________________/

Секретар установчих зборів /______________________/
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