ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

ПОСТАНОВА
24 листопада 2016 року

м. Київ

№ П-27-11

Про зміни у формах
статистичних річних звітів
про профспілкове членство
Заслухавши пропозиції завідувача відділу організаційної роботи ЦК
профспілки Голоти С.М. щодо змін у формах «Статистичного річного звіту про
профспілкове членство» (форма СРЗ) та «Зведеного статистичного річного звіту про
профспілкове членство» (форма ЗСРЗ), Президія ЦК профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.

Замінити зміст рядка № 10 у формі СРЗ та зміст рядка №20 у формі ЗСРЗ
«Вибуло з профспілки за власним бажанням» на «Вибуло з профспілки».

2.

Замінити зміст рядка № 11 у формі СРЗ та зміст рядка №21 у формі ЗСРЗ
«Виключено з профспілки» на «із них за власним бажанням».

3.

Додати рядок зі змістом «Прийнято у профспілку» і присвоїти йому №12 у
формі СРЗ а у формі ЗСРЗ - №22 та відповідно змінити нумерацію наступних
рядків.

4.

Встановити строки надання форм до ЦК профспілки:
форма СРЗ до 20 січня наступного, за звітним, року,
форма ЗСРЗ до 31 січня наступного, за звітним, року.

5.

Затвердити форми статистичних річних звітів з відповідними змінами:
«Статистичний річний звіт про профспілкове членство» (додається),
«Зведений статистичний річний звіт про профспілкове членство» (додається).

6.

Контроль за виконанням цієї постанови покласти на голів профспілкових
організацій та^и авщ ^ча відділу організаційної роботи ЦК профспілки
Голоту
3'^

Голова профспЩзд

/;

В.О. Матов

Форма СРЗ
Затверджена Президією ЦК профспілки
24.11.2016р., №П-27-11
Подається до ЦК профспілки або у
об’єднану організацію профспілки
до 20 січня наступного, за звітним, року
С Т А Т И С Т И Ч Н И Й Р І ЧНИЙ ЗВІТ
про профспілкове членство
Повна власна назва профспілкової організації:

(поштовий індекс, адреса та номер телефону профспілкової організації)

Профспілкове членство станом на 01 січня
Зміст

року
№

Всього

рядка
Всього працюючих, учнів, студентів
із них членів профспілки

2

Непрацюючих пенсіонерів,
які перебувають на профспілковому обліку

3

Кількість платних працівників профкомів

4

в тому числі штатних голів профкомів

5

Кількість цехових організацій

6

Кількість платних працівників цехкомів
в тому числі штатних голів цехкомів

7

Кількість профгруп

9

Вибуло з профспілки

10

із них за власним бажанням

11

Прийнято у профспілку

12

Всього членів профспілки Грядок 2+3}

13

із них: жінок

14

1

8

молоді до 35 р о к і в включно______________________15.

___________________
підпис

Голова ППО
____________
дата

М.П.

________
П.І.П.

Форма ЗСРЗ
Затверджена Президією ЦК профспілки
24.11.2016р., №П-27-11
Подається у ЦК профспілки до 31 січня
наступного, за звітним, року
ЗВЕДЕНИЙ
С ТА Т И С Т И Ч Н И Й РІЧНИЙ ЗВІТ
про профспілкове членство
Повна власна назва об’єднаної організації профспілки:

(поштовий індекс, адреса та номер телефону профспілкової організації-)

Профспілкове членство станом на 01 січня_________року
Зміст

№
рядка
Всього працюючих
1
із них членів профспілки_____________________________ 2
Загальна кількість студентів
3
4
із них членів профспілки
Загальна кількість учнів
5
із них членів профспілки
6
Непрацюючих пенсіонерів, які перебувають на проф. обліку 7
Кількість первинних профспілкових організацій
8
в тому числі очолюваних профорганізатором
9
Кількість платних працівників профкомів
10
в тому числі штатних голів профкомів
11
Профкоми навчальних закладів 1-ІУ акредитації
Всього профкомів
12
Кількість штатних працівників профкомів
13
Профкоми ПТУ
Всього профкомів
14
Кількість штатних працівників профкомів
15
Кількість цехових організацій
16
Кількість платних працівників цехкомів
17
в тому числі штатних голів цехкомів
18
Кількість профгруп
19
Вибуло з профспілки
20
із них за власним бажанням
21
Прийнято у профспілку
22
Всього первинних профорганізацій Грядок 8+12+14)
23
Всього членів профспілки ("рядок 2+4+6+7)
24
із них: жінок
25
молоді до 35 років включно
26

Всього

Голова профкому об’єднаної організації п р о ф с п іл к и __________________
підпис

Представник Атомпрофспілки
в об’єднаній організації профспілки

______________
підпис

__________
Дата

М.П.

П.І.П.

_________
П.І.П.

