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3аслухавгши та обговоривтпи допов1дь голови пост1йно д1гочо[
йандатно| ком|с|| [{рофсп|лки прац1вник|в зв'язку }кра|ни 1{орляк в.з.,
1[[ленум {( |{рофсп1лки прац1вник|в зв'язку 9кра|ни

постАнФБ-|!{€:
1. Биклгочити з| складу орган1зац|йних ланок |1рофсп1лки прац!вник1в
зв'язку 9кра|ни:

-

1(и|вську м|ську профес|йну сп1лку прац|вник|в зв'язку, зг|дно
постанови |{резид1| 1{и[всько] м|сько] профсп1лки прац|вник1в зв'язку в1д

2|.06.2018 .]\ъ п-21-]1 '
- (и]вську обласну орган1зац|го профсп!лки прац1вник|в зв'язку удппз
''!крпош-!та'', зг1дно протоколу загальних збор1в (и|всько] обласно|
орган1зац1| профсп|лки прац|вник1в зв'язку
''}крпош]та'' в|д
2з.0] '2018.

удппз

2. Бивести з| складу

9кра1ни:

- €оловея

член1в

цк

|[рофсп1лки прац|вник|в зв'язку

0лександра йиколайовича коли1пнього голову
Р1вненсько| обласно? орган|зац1| профсп1лки прац|вник|в зв'язку дирекц!|
удппз ''9крпо1пта'', зг|дно постанови |{резид|| Р|вненсько] обласно|
орган1зац1: профсп1лки прац|вник1в зв'язку дирекц1| удппз ''}крпотшта'' в|д
22'|2.201 7 ]\ъ п- 1 1 -40г.
- Альперовича 0,дуарла 1!1ихайловича коли1шнього голову
[арк1всько| обласно] орган1зац|| профсп1лки прац1вник1в зв'язку пАт
''9крг{о1шта'', зг|дно г1останови 9 зв|тно-виборно| конференш|| {,арк|всько|
обласно] орган|зац1| профсп|лки прац|вник!в зв'язку |{А1 ''!крпош]та'' в1д
21'02.201в м кф-5-9.
_ |!аннука Флександра }{аумовича _ коли1пнього голову
Б1нницько|
обласно[ орган|зац!| профсп|лки прац1вник|в зв'язку дирекш|| удппз

''!крпо|пта'', зг!дно постанови (ом|тету Б|нницько| обласно|

профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц||
.]\ъ к_5-2.

удппз

орган|зац11

''9крпогпта'' в1д 10.05.2018

- Ёефьодову Ёад!го |(остянтин1вну _ коли1пнього голову (и]всько]

м1сько| профсп|лки прац|вник1в зв'язку, зг|дно постанови |{резид!] 1{и1всько[
м|сько| профсп|лки прац1вник1в зв'язку в|д21;.06.2018 лъ л-21-1;.

1ван1вну _ коли1пнього голову 1{и1всько]
обласно] орган1зац1? профсп1лки прац|вник1в зв'язку дирекц1| пАт
''!крпош-1та'', зг|дно протоколу загальних збор|в 1{и|всько] обласно]
орган|зац1| профсп|лки прац|вник|в зв'язку удппз ''!крпо1пта'' в1д

- Р[акаревич Балентину

2з.01.20]1в.

3. |{|дтвердити повнова)кення делегованих до складу

|_{ентрального

ком|тету [[рофсп1лки прац|вник!в зв'язку !кра|ни:
- |[илипнук }{ад!| [1етр|вни _ голови Р|вненсько] обласно| орган!зац||

профсп|лки прац1вник|в зв'язку дирекц||

удпп3

''!крпо1пта'''

зг1дно
постанови |{резид1| Р|вненсько| обласнот орган|зац1| профсп|лки прац|вник|в
зв'язку дирекц1| удппз ''}крпогпта'' в1д 22.12.2017 ]\9 п-1 1 -41г.
(апл!€нко |рини
голови {арк1всько| обласно]
орган|зац|| профсп|лки прац|вник|в зв'язку
''!крпо|пта'', зг|дно
постанови
зв|тно-виборно| конференц1} !арк1всько| обласно[ орган1зац|]
профсп|лки праш1вник]в зв'язку пАт ''!крпотпта'' в|д 27 .02.2018 ш9 кф-5-9.
Р1ал1ночки Б1ктора |[етровина голови Б|нницько] обласно|

-

€ерг!|вни

!

пАт

-

орган|зац|? профсп|лки прац|вник|в зв'язку дирекц1| удпп3''!крпо|шта''.
зг!дно постанови 1{ом1тету Б|нницько] обласно] орган!зац!| профсп!лки
прац|вник|в зв'язку дирекц1т удппз ''!крпогпта'' в|д 10.05.2018 м к-5-5.
- Р1ихновського .!|рослава |{авловича голови первинно1
профсп1лково] орган|зац!| [{рА1 ''{|прозв'язок'', зг1дно витягу з протоколу
зас|дання профкому |{рА[ ''{|прозв'язок'' в|д21.08.2018 л9 6.
- )(оменко [алини €тепан1вни - голови г{ервинно| профсп|лково|
орган|зац|т дп ''|1реса'', зг|дно протоколу зас|дання профсп|лкового ком|тету
!|1 ''|-{реса'' в|д 2|.0в.2018 лъ 15.
_ Беясенаря €вгена Анатол!йовича голови \4олод1>кно] Ради
|{рофсп1лки прац|вник|в зв'язку 9кра|ни, начальника служби охорони прац1
!,мельницько| дирекц|| пАт ''!крпотпта'', зг|дно р|тпення йолод|я<но|
Ради
[{рофсп1лки прац|вник1в зв'язку 9кра|ни в1д 15.11.201в ш9 Р-]1-4'
- {омаппенка {митра Басильовича _ заступника голови йолод1х<но1
Ради |{рофсп|лки прац1вник1в зв'язку }кра|ни, стар1пого !н>кенера в|дд|лу
експлуатац1| мере>к1 3апор|зько| ф1л1| пАт ''!кртелеком'', зг|дно р1гшення
йолод|>кно| ради |{рофсп|лки прац1вник|в зв'язку !кра|ни в1д 15.11.201в
лъ Р-1-4.

-

Бувайлик [етяни Р1икола|вни секретаря йолод1>кно| Ради

[{рофсп1лки прац1вник1в зв'язку !кра|ни', заступника зав1дувана в1дд1лу
орган|зац|йно-правово| роботи |1рофсп|лки прац1вник|в зв'язку !кра)'ни'
зг|дно р1гпення йолод|х<но| ради |{рофсп1лки прац|вник1в зв'язку !кра|ни в|д
1

5.

11

.201 8 ]\ъ Р- 1-4.

-

3агоруйко 1!1ар!| Б!ктор1вни голови первинно| профсп|лково[
орган1зац|| [ирекц1| оброблення та шеревезення по111ти пАт ''!крпо|шта'',
зг|дно постанови 1{ом1тету Фб'сднано] профсп|лково| орган1зац1[ пАт
''}крпошлта'' в|д 2|.||.201в

-]\ъ

к-1;з-4'

- }(улик 0лени |[авл!вни

голови Фб'сднано[ первинно|
(и|всько| дирекц|| пАт''9крпо!шта'', зг!дно

профсп!лково] орган1зац1|
постанови 1{ом|тету Фб'сднано] профсш|лково| орган|зац|т пАт ''}крпо|пта''
в|д 2|.||'201 8 .т\ъ к- 1 3-4'
- Ёечипоренка Флекс!я Р[иколайовича
профсп|лково] орган1зац|| прац!вник1в дирекц||
''!крпотпта'', зг1дно постанови (ом1тету Фб'еднано] профсп1лково] орган1заш1|
пАт ''!крпотпта'' в|д 21'|1.2018 ш9 к-|з-4.
[-олоЁа
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