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[/ро стпворення сайпу ||рофсп!лкш
прац!вншк!в 3в'язку |кра[нш

|{рощами д1й |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку }кра|ни на
20\7-2022 роки та €тратег|| |нформац|йно! д|яльност| Федерац|{ профсп|лок
!кра}ни на 20|8-2021' роки, заход|в щодо реа'п|зац|| заува>кень та пропозиц|й
унасник|в у1 3'!зду |[рофсп|лки прац!внт;т<|в зв'язку 9кра?ни, з метото
покращення |нформац|йно| роботи' свосчасного забезпечення |нформац|сто
рядових член|в профсп!лки, сприянн'т в реал!зац|| !! г1рав | законних
|нтерес|в, ф'р'ування позитивного |м1джу [{рофсп!лки, висв|тлення
д|яльност| профсп|лкових орган|зац|й (орга::1зац|йних ланок) |{рофсп|лки,
обм|ну досв|дом |х роботи через сунасн| |нс1,':;мац|йн| мерехс|, |{резид!я {(
|{рофсп1лки прац!вник|в зв'язку }кра|ни
Р{а виконання

постАновлА€:
1. |[ротягом пер1шого п|вр|ння 201в року ро3почати роботу щодо
створення оф|ц|йного сайту |{рофсп!лки ;::-':ц|вник'в зв'язку )/кра|ни в
мерея<| [нтернет.

2. Ф\нансування створення сайту

зд|йсттттти за

!кра|ни, опо пАт ''9крпо[пта'',
''}кртелеком'', ог1по дп ''удцР'', опо 1{онцерну РР1 та |нтпих

котшт|в |{рофсп|лки прац|вник1в зв'язку

опо пАт

рахунок кооперуван:*1я

котшт|в..
3. Рекомендувати профсп|лковим оргатт|зац|ям (орган1зац!йним ланкам)

|{рофсп|лки ътадати пр|оритетний статус |нформац|йн|й робот| та
передбанити в ко1пторисах витрати у розм|р| гте мен1ше 5 оА на цто д|яльн|сть.
4. |{рофсп|лковим орган|зац|ям (оргатт]зпт]|йним ланкам) |{рофсп|лки
пост|йно надавати 1-{$ |{рофсп|лки |нфор.мац|-го про свото д|яльн|сть д]:;я
розм|щення матер|ал!в на сайт|.
5. |[рац|вникам аларату |[рофсп|лки забезпечувати формування,
ведення та функц|онування |нтернет-сайту, розм|щення та оновлення
|нформац|| на сайт! |1рофсп|лки.

6. Бизнати такото' що втратила чинн|сть постанова

|[резид|| 1щ
|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни в|д 06.0з.20\4 ]\ъ л-7-6 ''|[ро
створенн'{ оайту |!рофсп|лки прац|вник!в зв'язку 9кра|ни''.
7. 1{онтроль за виконанням постанови з€ш1и1ца}о за собо}о.
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