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[1ро затпверёэюення ново?о сйаёу
]у{ол о 0 !эюн о| р а0 ш |/р о ф сп!лкш
пр ац!вншк!в зв'язку |кра[нш

пРшзу1д1я
постАновА

м. (и[в п_2_8

у зв'язку з зак|нченням терм|ну повноважень Р1олод|х<но| ради
|{рофсп|лки прац!вник|в зв'язку }кра|ни та необх|дн|стто обрання нового
складу' |{резид|я 1${ профсп|лки прац|вник1в зв'язку 9кра|ни

постАновлА€з

1. 3атвердити персон€|"льний склад йолод|х<но| ради |[рофсп|лки
прац|вник|в зв'язку 9кра|ни (додасться).

4. 1{онтроль за виконанн'1м постанови покласти на |[резид1то

2. ,{елегувати до складу 1!1олод|жно| Ради |{рофсп|лки прац|вник|в
зв'язку 9кра!ни Бувайлик т.м. _ заступника зав|дувача в|дд|лу орган|зац1йно-
правово| роботи [{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку !кра!ни.

3. |{ровеоти у 11 квартал| .'.р. орган1зац|йне зас1дання Р1олод|х<но| рад|4

|к
|{рофсп|лки прац!вник|в зв'язку }кра!ни.

|{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни.

7фц Р1.Р[.€тародуб

Ёад|слано: !1ленам |1резид|| _ |4, до справи _ 1. Бсього _ 15.
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Р1олод!псно[ ради 11рофсп!лки прац1вник1в зв'язк!''|/ща[ни

1. Беэкенарь
€вген Анатол!йович

2. Бувайлик
[етяна Р!икола[вна

3. Бутенко
Ёастас1я Флекс!|вна

4. |ул1й
0лена 1![ихайл1вна

5. {омапшенко
{митро Басильович

6. |{ал!с

{арина |гор1вна

7. (апакл!
3енон Басильович

8. (олесниченко
Ёатал!я "||еон1д!вна

9. 1{руть
Б1ктор!я Флекс!|вна

10. Романик
[етяна Роман1вна

- начаг!ьник слух<би охорони прац| )(мельницько]
дирекц|| пАт''}крпотшта''

- заступник зав|дувана в1дд!лу орган|зац|йно-
правово| роботи |{рофсп|лки прац|вник|в зв'язку
9кра!ни

_ спец1ал|ст з прода>к|в та обслуговування центру
обслуговування абонент|в }[р 9, голова цехово|
профсп|лково| орган|зац1т Рцт }& 3 |{олтавсько|
ф1л1| пАт''}кртелеком''

- |нхсенер елекщозв'язку м|]т _ |з4, заступник
голови Р1олод}кно| Ради профсп|лково|
орган|зац|| -|{ьв|всько| ф|л1| пАт'' !кртелеком''

- стар1пий 1юкенер в|дд1лу експлуатац|| мерех<|,
член ком|тету цехово! профсш|лково] орган|зац||
3апор|зько| ф|л1| пАт''}кртелеком''

- фах|вець з кадр|в 11 категор|| .{|{ ''9кра|нський
державний центр рад|онастот''

- т.в.о. начаг{ьника к)ридичного в|дд|лу 1(и|всько|
м|сько] дирекц|| пАт''}крпотшта''

- спец!ал|ст групи продок|в та обслуговування
кл1ент1в малого середнього б1знесу

' 1{|ровоградсько| ф1л|| пАт''9кртелеком''

- пров1дний |нженер 1{и!всько| м|сько| дирекц1|
пАт ''9крпотпта''

_ |нженер електрозв'язку в|дд|лу мон|торингу
мерех<1 1ехн|чного департаменту, голова
Р1олод|>кно| ради профсп|лково| орган|зац||
-[[ьв|всько| ф|л1| пАт'')/кртелеком''



11. Рябок!нь - пров1днии спец1€}л1ст з прода)|(1в та
Анна Флексанпр|вна обслуговування |{ентру обслуговування

абонент|в ]\ъ 1 т{еркасько] ф1л1| пАт
''9кртелеком''

12. €клярук
Анастас1я Бадим1вна нац|онально| академ|| зв'язку |м. Ф.€.|{опова

13. [верлохл1б _ нач€|-г{ьник в|дд!лу роздр|бно| мере)1(1

Флекс|йБалентинович 9ерн|вецько|ф|л||пАт''}кртелеком''

14. 1рубник
[етяна }1ихайл1вна ценщ рад|онастот''

15.9|р!кова - економ|ст 11 категор|! дп ''}кра|нський
ФлександраАндр|Бна державнийцентррад|онастот''

_ голова профкому студент!в Фдесько|

- нач€ш1ьник в|дд|лу територ|ально| п|дтримки в
9еркаськ|й дгтрекц|| пАт ''9крпо1пта'', член
ком|с|| Федерац|| профсп|лок област| з питань
молод|>кно| пол|тики

_ |нх<енер з п|дготовки кадр!в {ерн|г|всько|
дирекц|| пАт'' 7крпош]та''

16. [!|арапа
[арас 1ванович

17. 1||ихутська
0лена €ерг|[вна


