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Про звернення первинної профспілкової 
організації ДВНЗ "Чернівецький коледж 
дизайну та економіки" про взяття на 
облік

Розглянувши матеріали та рішення загальних зборів трудового 
колективу Державного вищого навчального закладу "Чернівецький коледж 
дизайну та економіки" протокол № П-08 від 29 грудня 2015 року щодо їх 
клопотання про взяття на профобслуговування Чернівецькою облпрофрадою 
у зв"язку з припиненням діяльності Чернівецької обласної організації 
профспілки працівників текстильної та легкої промисловості, (протокол 
президії ЦК профспілки працівників текстильної та легкої промисловості 
України №П-2 від 9 вересня 2015 року), керуючись Статутом Чернівецької 
облпрофради (розділ III "Членство в облпрофраді, права й обов"язк 
членських організацій"), президія Чернівецької обласної ради профспі. 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Взяти на профспілковий облік, як організаційну ланку Чернівецької
обласної ради профспілок первинну профспілкову організацію працівників 
Державного вищого навчального закладу "Чернівецький коледж дизайну та 
економіки" з чисельністю 78 членів профспілок. &

2. Завідувачу відділом фінансової роботи і бухгалтерського обліку 
облпрофради Унгурян Л.С. підготувати угоду з первинною профспілковою 
організацією працівників Державного вищого навчального закладу 
"Чернівецький коледж дизайну та економіки" щодо фінансової підтримки 
профспілкового об'єднання області згідно п.15.6 Статуту Чернівецької 
облпрофради.

З . Контроль за виконанням постанови покласти на голову Чернівецької 
офрадиЛІГкварковського В.А.
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Надіс^анбікщІддТл оргроботи і загальних питань облпрофради, фінансовий, 
ДВНЗ "Чернівецький коледж дизайну та економіки"
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між Чернівецькою обласною радою профспілок та первинною профспілковою 

організацією працівників ДВНЗ " Чернівецький коледж 
дизайну та економіки"

Дана угода укладена з метою об’єднання та координації дій профспілок 
області в справі захисту трудових, соціально-економічних, духовних прав та 
інтересів членів профспілок.

Для цього облпрофрада і членська організація беруть на себе такі 
зобов’язання:
Чернівецька обласна рада профспілок -  діючи згідно свого Статуту, виробляє 
політику та координує дії професійних спілок області, виражає, представляє і 
захищає інтереси членів профспілок, членських організацій, які входять до неї, в 
органах державної влади, місцевого та регіонального самоврядування, 
об’єднаннях роботодавців і громадян, Федерації профспілок України. 
Консультує членські організації з усіх питань профспілкового руху, надає їм 
методичну та правову допомогу.

Профспілковий комітет працівників ДВНЗ м Чернівецький коледж дизайну
та економікимвиконує умови членства в облпрофраді у відповідності із 
вимогами Статуту обласної ради профспілок і для забезпечення виконання 
облпрофрадою статутних завдань щомісячно відраховує їй кошти в розмірі 
відсотків від загальної суми профспілкових внесків, зібраних в організації.

Угода підписана в 2-х примірниках, кожен з яких має юридичну силу і 
зберігається в облпрофраді та Профспілковому комітеті працівників ДВНЗ 
"Чернівецький коледж дизайну та економіки"

Договір може бути розірваний з письмової, аргументованої ініціативи тієї 
чи іншої сторони, в разі припинення членства організації в складі облпрофради 
згідно Статуту обласної ради профспілок, а також у випадку ліквідації однієї із 
сторін.

Дана угода укладається на період повноваження Чернівецької обласної 
ради профспілок і набуває чинності з моменту її підписання сторонами.
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