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1.Загальні положення 

 

1.1.Первинна профспілкова організація Комунального вищого навчального 

закладу «Олександрійський коледж культури і мистецтв» (далі - Профспілка) є 

добровільною, неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує на 

добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і 

майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, 

мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце 

проживання осіб, які працюють або навчаються в Олександрійському коледжі 

культури і мистецтв» (далі - Коледж), осіб, які звільнилися з посад в Коледжі з 

виходом на пенсію або, які тимчасово не працюють та які визнають це 

Положення. 

Профспілка має первинний статус та фахову сферу діяльності. 

1.2.Повна назва Профспілки: 

- Первинна профспілкова організація Комунального вищого навчального 

закладу «Олександрійський коледж культури і мистецтв» 

Скорочена назва Профспілки:- Профспілка КВНЗ «Олександрійський коледж 

культури і мистецтв» 

Юридична адреса Профспілки: 28000, м. Олександрія, вул. Діброви, 47. 

Фактична адреса Профспілки: 28000, м. Олександрія, вул. Діброви, 47. 

1.3.Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Закону України "Про 

об'єднання громадян", Кодексу Законів про працю України та інших 

нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних 

договорів, угод, конвенцій, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України та на основі цього Положення. 
1.4.Профспілка у своїй діяльності незалежна від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських та 

релігійних організацій, їм не підзвітна і непідконтрольна. 

1.5.Профспілка має право створювати з іншими профспілками об’єднання з 

метою виконання спільних завдань, входити до об'єднань та вільно виходити з 

них, а також взаємодіяти з іншими профспілками, об'єднаннями профспілок на 

інших засадах. 

1.6.Профспілка організовує свою діяльність за принципами: 

а) верховенства права, законності та гласності; 

б) добровільності вступу до Профспілки та виходу з неї; 

в)  колегіальності в прийнятті рішень, дотримання внутрішньоїдисципліни, 

свободи дискусій на стадії обговорення питань і єдності дій після прийняття 

рішень; 

г) самостійності виборних органів у вирішенні всіх питань, віднесених 

доїхньої компетенції. 

 

2. Мета й завдання, принципи діяльності профспілки 
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2.1. Метою діяльності профспілки є представництво, здійснення та захист 

трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. 
2.2.3 метою реалізації своїх статутних та програмних завдань, Профспілка діє 

в установленому законодавством порядку: 
2.2.1.Захищає право членів профспілки на працю в галузі трудових 

відносин,оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-

побутовогозабезпечення. 

2.2.2. Веде переговори, укладає колективні договори й угоди, контролює їх 

виконання роботодавцем. 
2.2.3.Здійснює контроль за дотриманням роботодавцем трудового 

законодавства, надає членам профспілки необхідну безкоштовну юридичну 

допомогу. 
2.2.4. Представляє інтереси членів Профспілки, за їх дорученням, при 

вирішенні індивідуальних трудових спорів. Представляє інтереси працівників 

при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, 

встановленому законодавством. Має право представляти інтереси своїх членів 

при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх 

прав до судових органів.  
2.2.5.Сприяє організації та проводить культурно-освітню роботу серед 

членівПрофспілки. Бере участь у створенні умов для загальнодоступного 

користування членами Профспілки та членами їх сімей надбаннями 

української національної культури. 

2.2.6.Бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, розмірів 

заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат 

працівників коледжу, стипендій студентів, політики ціноутворення; розробці 

соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх 

гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законодавством. 
2.3.Профспілка здійснює громадський контроль за додержанням 

законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і 

нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов. 

У разі загрози життю та здоров'ю працівників вимагає від роботодавця 

негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях та 

інших структурних підрозділах коледжу на час, необхідний для усунення 

загрози життю або здоров'ю працівників.Профспілка має право вносити 

директору коледжу подання, які є обов'язковими для розгляду  та одержувати 

аргументовані відповіді. 

2.4.Налагоджує та підтримує зв'язки з іншими профспілками та 

профспілковими об'єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн, 

укладає з ними договори (угоди). 

2.5.Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової 

інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та 

здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону. 
2.6.Інформує членів профспілки про свою діяльність та результати такої 

діяльності. 
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2.7.Дбає про соціальний і правовий захист профспілкових працівників, 

профспілкового активу. Організовує навчання й підвищення кваліфікації 

профспілкових кадрів і профактиву.  

2.8.Спільно з адміністрацією коледжу здійснює контроль за своєчасним 

відрахуванням внесків на обов’язкове державне соціальне страхування. 

2.9.Бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного 

екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних 

організацій. 

2.10.Представляє права та інтереси працівників коледжу у відносинах із 

адміністрацією в управлінні коледжем. 

2.11.Організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки. Бере участь 

у розвитку фізичної культури, спорту, туризму. 
2.12. Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав 

членів, які  знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю, вихованням дітей 

додосягнення ними 6-річного віку; які за станом здоров'я, за віком або за 

вислугою років вийшли на пенсію,звільнені через скорочення штатів до їх 

працевлаштування на іншу роботу. 

 
3. Члени професійної спілки, їх права та обов'язки 

3.1.Членом Профспілки може бути кожний працівник коледжу, який визнає це 

Положення, сплачує членські внески, працюєв Комунальному вищому 

навчальному закладі «Олександрійський коледж культури і мистецтв» або 

працював у ньому до виходу на пенсію і не є членом іншої профспілки. 

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють або навчаються 

в коледжі, можуть бути членами Профспілки. 
Відповідно до частини 2 статті 7 Закону України "Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності", членами Профспілки можуть бути інші 

громадяни, які виявили бажання вступити до неї. 
3.2. Прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному порядку за 

особистою заявою, яка розглядається протягом трьох днів з дня її подання. 

Рішення про прийняття в члени Профспілки приймається на засіданні 

профспілкового комітету. 
3.3. Члени Профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за 

місцем основної роботи. 
3.4. Профспілковий стаж і право перебувати в Профспілці, бути на обліку в 

профспілковій організації за місцем попередньої роботи або проживання 

зберігається: 
3.4.1.за особами, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною. 
3.4.2.за військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі. 
3.4.3.за працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах за умови їх 

повернення на роботу в навчальний заклад. 
3.4.4.За пенсіонерами, які вийшли на пенсію з посад, займаних в коледжі. 
3.5.Члени Профспілки з більшим профспілковим стажем при рівності інших 

умов можуть користуватися перевагами, визначеними первинною 

профспілковою організацією та колективним договором. 
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2.4.Налагоджує та підтримує зв'язки з іншими профспілками та 

профспілковими об'єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн, 

укладає з ними договори (угоди). 

2.5.Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової 

інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та 

здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону. 
2.6.Інформує членів профспілки про свою діяльність та результати такої 

діяльності. 
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2.7.Дбає про соціальний і правовий захист профспілкових працівників, 

профспілкового активу. Організовує навчання й підвищення кваліфікації 

профспілкових кадрів і профактиву.  

2.8.Спільно з адміністрацією коледжу здійснює контроль за своєчасним 

відрахуванням внесків на обов’язкове державне соціальне страхування. 

2.9.Бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного 

екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних 

організацій. 

2.10.Представляє права та інтереси працівників коледжу у відносинах із 

адміністрацією в управлінні коледжем. 

2.11.Організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки. Бере участь 

у розвитку фізичної культури, спорту, туризму. 
2.12. Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав 

членів, які  знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю, вихованням дітей 

додосягнення ними 6-річного віку; які за станом здоров'я, за віком або за 

вислугою років вийшли на пенсію,звільнені через скорочення штатів до їх 

працевлаштування на іншу роботу. 

 
3. Члени професійної спілки, їх права та обов'язки 

3.1.Членом Профспілки може бути кожний працівник коледжу, який визнає це 

Положення, сплачує членські внески, працюєв Комунальному вищому 

навчальному закладі «Олександрійський коледж культури і мистецтв» або 

працював у ньому до виходу на пенсію і не є членом іншої профспілки. 

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють або навчаються 

в коледжі, можуть бути членами Профспілки. 
Відповідно до частини 2 статті 7 Закону України "Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності", членами Профспілки можуть бути інші 

громадяни, які виявили бажання вступити до неї. 
3.2. Прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному порядку за 

особистою заявою, яка розглядається протягом трьох днів з дня її подання. 

Рішення про прийняття в члени Профспілки приймається на засіданні 

профспілкового комітету. 
3.3. Члени Профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за 

місцем основної роботи. 
3.4. Профспілковий стаж і право перебувати в Профспілці, бути на обліку в 

профспілковій організації за місцем попередньої роботи або проживання 

зберігається: 
3.4.1.за особами, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною. 
3.4.2.за військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі. 
3.4.3.за працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах за умови їх 

повернення на роботу в навчальний заклад. 
3.4.4.За пенсіонерами, які вийшли на пенсію з посад, займаних в коледжі. 
3.5.Члени Профспілки з більшим профспілковим стажем при рівності інших 

умов можуть користуватися перевагами, визначеними первинною 

профспілковою організацією та колективним договором. 
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3.6.Члени Профспілки, які беруть активну участь в діяльності профспілки, за 

рішенням виборних органів профспілки, можуть  заохочуватись морально та 

матеріально. 

3.7. Члени Профспілки мають рівні права і обов»язки. 
3.8. Член Профспілки має право: 
1) обирати і бути обраним до складу профспілкових органів,  крім випадків, 

передбачених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності" і цим Положенням; 

2) на вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах і  засіданнях 

виборного профспілкового органу, в засобах масової інформації; на 

висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до революцій, на  участь у 

виробленні програмних документів профспілки; 

3) на правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань 

соціально-економічних і трудових відносин; 

4) на участь у профспілкових зборах,  акціях та інших заходах, які проводить 

профспілка; 

5)  на одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті 

ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів із питань, 

що стосуються їх особисто; 

6) на одержання  матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілки на 

підставі рішення первинної профспілкової організації; 

7)на сприяння в перекваліфікації й працевлаштуванні при безробітті; 

8) на участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та 

контролі за його виконанням. 

9) вільно виходити з Профспілки за особистою заявою. Припинення членства 

вважається з дня поданнязаяви. 

3.9. Члени Профспілки зобов’язані: 
1)дотримуватись виконання вимог Положення; 
2)своєчасно та в повному обсязі  сплачувати членські внески; 
3)особисто брати участь у роботі профспілкової організації; 
4)виконувати рішення профспілковогокомітету, а також рішення, які 

передбачені договорами й угодами, укладеними з роботодавцем; 
5)не допускати дій, що завдають шкоди профспілковій організації, 

перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки. Своїми солідарними 

діями підтримувати товаришів по спілці, чиї права порушуються. 
3.10.Гарантії члену Профспілки: 

1) член Профспілки не може бути звільненим із роботи з ініціативи 

адміністрації коледжу без згоди відповідного профспілкового комітету (далі - 

профкомігет) за винятком випадків, передбачених законодавством; 

2) члени Профспілки не можуть піддаватися дисциплінарному стягненнюбез 

попередньої згоди профоргану; 

3) звільнення з роботи з ініціативи адміністрації членів Профспілки 

допускається (крім дотримання загального порядку звільнення) лише за 

попередньою згодою профоргану, а голови - лише за згодою вищого 

профоргану; 

4)  звільнення за ініціативи адміністрації осіб, які обиралися до 

складупрофорганів, не допускається протягом року після закінчення 
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виборнихповноважень, крім випадків вчинення дій, за які законодавством 

передбачається можливість звільнення; 

3.11. За порушення вимог Положення, за вчинення дій, що 

дискредитуютьПрофспілку, або протидію в досягненні завдань профспілкової 

організації до її членів можуть застосовуватися стягнення: 

- попередження про виключення з Профспілки; 

- виключення з Профспілки. 

3.12.Питання про виключення члена Профспілки вирішується на загальних 

зборах профспілкової організації в присутності члена Профспілки. У випадку 

відмови члена Профспілки без поважних причин від присутності на 

профспілкових зборах,  ці питання можуть вирішуватись за його відсутності. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 

присутніх на зборах (конференції). 

3.13.Виключений з Профспілки має право в двомісячний термін оскаржити це 

рішення до вищого профоргану. У разі скасування вищим профорганом 

необгрунтованого рішення про виключення з членів Профспілки, членство в 

Профспілці поновлюється з моменту виключення, без переривання 

профспілкового стажу. 

3.14. Особа, виключена з Профспілки, може бути знову прийнятою в її члени 

на загальних підставах. 

3.15. Особа, яка вибула або яку виключено з Профспілки, не має права на 

спільне профспілкове майно і кошти. Сума сплачених членських внесків за час 

перебування в профспілці їй не повертається. 

3.16.Профспілкове членство припиняється у випадку: 
1) виходу з Профспілки за власним бажанням; 
2) засудження до позбавлення волі; 
3) несплати членських внесків протягом 6 місяців без поважних причин. 
 

4. Організаційна структура профспілки 
4.1.Первинна профспілкова організація коледжу керується усвоїй діяльності 

чинним законодавством України, вимогами Статуту Професійної спілки 

працівників культури України, цим Положенням та рішеннями профкому. 
4.2.Основою Профспілки є первинна профспілкова організація.Первинна 

профспілкова організація - добровільне об'єднання членів профспілки, які 

працюють в коледжі, а також які звільнилися з посад з виходом на пенсію або, 

які тимчасово не працюють, але визнають цеПоложення. 
4.3.Профспілкова організація коледжу здійснюює свої повноваження через 

виборний профспілковий орган, який формуються шляхом прямих виборів. 
4.4.Вибориголови Профспілки та його заступника проводяться закритим 

(таємним) або відкритим голосуванням.У такому ж порядку обираються 

делегати на конференції, з'їзди. Обраними вважаються кандидатури, що 

набрали більше половини голосів від загальної кількості присутніх на зборах. 
4.5.Член виборного органу Профспілки може бути відкликаним достроково з 

його складу на вимогу профспілкової організації, яка делегувала його, якщо за 

це рішення проголосує більше половини членів Профспілки. 
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4.6.Вищим органом первинної профспілкової організації є збори  членів 

Профспілки. Профспілкові збори проводяться в міру необхідності, але не 

рідше одного разу на рік. 

До компетенції зборів належить вирішення таких питань: 

а) визначення основних напрямків роботи профспілкової організації; 

б) обрання комітету Профспілки, голови комітету. Обрання голови 

можепроводитись також на засіданні комітету з числа його членів; 

в) обрання ревізійної комісії; 

ґ) заслуховування звітів Профкому та його голови про виконану роботу, а 

також звітів ревізійної комісії; 

д) затвердження напрямків і порядку використання коштів профспілкової 

організації; 

е) вирішення питань, пов'язаних з управлінням майном 

профспілковоїорганізації; 

ж) прийняття в члени Профспілки та виключення з неї. 

Збори можуть розглядати і вирішувати інші питання, щовідносяться до 

компетенції первинної профспілкової організації. 

4.7. Профспілковий комітет: 

а) організовує виконання завдань Профспілки, рішень зборів; 

б) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про 

йоговиконання на загальних зборах працівників коледжу; 

в) разом з адміністрацією бере участь у вирішені питань встановленнядоплат, 

премій, інших виплат працівників коледжу; 

г) спільно з адміністрацією вирішує питання соціального розвиткуколективу, 

поліпшення умов службової діяльності, матеріально-побутового та медичного 

обслуговування працівників коледжу; 

д) представляє інтереси працівників, за їх дорученням, при розгляді 

тавирішенні службових конфліктів, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; 

е) погоджує звільнення члена Профспілки з роботи по ініціативіадміністрації у 

випадках, передбачених законодавством; 

ж) бере участь у проведенні службових розслідувань; 

з) здійснює контроль за підготовкою і наданням адміністрацієюдокументів, 

необхідних для призначення пенсій працівникам коледжу; 

и) здійснює контроль за обов'язковим державним страхуванням персоналу, 

призначення допомоги, своєчасною її виплатою; 

ї) контролює надходження членських профспілкових внесків. 

4.8. Голова профкомітету: 

а) представляє без довіреності інтереси первинної профспілковоїорганізації та 

кожного члена Профспілки з питань, віднесених до компетенціїПрофспілки; 

б) організовує роботу профкомітету, скликає та проводить його засідання, 

підписує рішення комітету та інші документи комітету; 

в) здійснює особистий прийом членів Профспілки, розглядає їх 

письмовізвернення;виконує інші функції, що не віднесені до виключної 

компетенції зборів первинної профспілкової організації. 

4.9. Рішення профкомітету приймаються більшістю голосів членів профкому 

за умови правомочності його засідання. Засідання профкому вважаються 
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правомочними, якщо на них присутні понад 50 % членів профкому. 

4.10.  Рішення профкомітету, прийняті з порушенням норм Положення, норм 

СтатутуПрофесійної спілки працівників культури України, норм 

чинного законодавства скасовуються профкомом за власною ініціативою, за 

пропозицією вищих профорганів чи ревізійної комісії. 

4.11.Члени профспілкового органу, які не виправдали довір'я, допустили 

порушення Положення, можуть бути достроково виведені зі складу 

профоргануна вимогу профспілкової організації. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів. 

4.12. У випадку реорганізації або ліквідації профспілкової організації, якщо 

рішення про ліквідацію Первинної профспілкової організації не прийнято 

зборами, таке рішення приймається профспілковою організацією, до складу 

якої входить первинна профспілкова організація. 

4.13. При ліквідації Первинної профспілкової організації ліквідуючим органом 

вирішується питання про використання профспілкового майна. Кошти та 

майно, що залишились після ліквідації, розподілу між членами Профспілки не 

підлягають поверненню, вони переходять у власність вищої профспілкової 

організації, до складу якої входила первинна профспілкова організація. 

4.14. Усі документи ліквідованої первинної організації передаються до вищого 

профоргану. 

 
5. Кошти та майно Профспілки 

5.1.Профспілка коледжу має у власності кошти та інше майно, необхідне для 

здійснення статутної діяльності. 

5.2.Кошти Профспілки складаються із вступних та щомісячних 

членськихвнесків, відрахувань за умовами колективного договору та інших 

надходжень, передбачених законодавством України. 

5.3.Щомісячні членські внески встановлюються в розмірі 1% від місячного 

обсягу заробітної плати, доходу тощо. Члени профспілки - пенсіонери, які не 

працюють, особи, які тимчасово припинили роботу у зв'язку з вихованням 

дітей до досягнення ними шкільного віку, ті, що тимчасово не працюють з 

інших причин, сплачують внески в розмірі 0,5 % не оподаткованого мінімуму, 

мінімальної пенсії. Названі категорії членів профспілки рішенням первинної 

профспілкової організації можуть звільнятися від сплати членських внесків. 

Військовослужбовці, які призвані до лав Армії, звільняються від сплати 

членських внесків. 

5.4.Профспілка не встановлює вимоги стосовно виконання адміністрацією 

положень статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності". 

5.5.Первинна профспілкова організація коледжу самостійнорозпоряджаються 

коштами. Кошти та майно Профспілки є колективною власністю. Воно не 

підлягаєрозподілу між  членами Профспілки. 

5.6. Доходи (прибутки) Профспілки використовуються виключно 

дляфінансування видатків на утримання Профспілки, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності Профспілки, визначених цим Положенням. 
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6. Ревізійна комісія Профспілки 

6.1. Постійною комісією Профспілки є ревізійна комісія. 

6.2.Ревізійна комісія Профспілки обирається відповідно на зборах на той же 

термін, що й профорган. 

6.3. Ревізійна комісія Профспілки здійснює контроль за виконанням 

Положення Профспілки, контролює дотримання норм внутріспілкової 

демократії, ревізує виконання бюджету Профспілки і її фінансово-

господарську діяльність. 

6.4. Ревізійна комісія здійснює контроль за формуванням та 

виконаннямпрофспілкового бюджету, ефективністю використання 

профспілкових коштів і майна, перевіряє стан обліку членів Профспілки, 

ведення діловодства, своєчасність розгляду пропозицій, заяв та скарг членів 

Профспілки, виконання прийнятих рішень.Перевірки роботи з вищезгаданих 

питань проводяться не рідше одного разу на рік. 

6.5. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність на зборах, одночасно зізвітом 

профкому. 

6.6. Ревізійна комісія несе відповідальність за якість і 

достовірністьпроведених ревізій щодо використання коштів профспілкового 

бюджету. 

6.7.Члени Профспілки можуть брати участь у засіданнях ревізійної комісії з 

правом дорадчого голосу. 

6.8. Ревізійна комісія підзвітна лише тому органу, який її обирав. 

 

7. Порядок внесення змін до статуту Профспілки 

7.1. Загальні збори затверджують Положення Профспілки та вносять зміни 

ідоповнення до нього. 

 

8. Прикінцеві положення 
8.1.Первинна профспілкова організація коледжу є юридичноюособою, має 

рахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки встановленого зразка, які 

реєструються відповідно до чинного законодавства. Вона здійснює свої 

повноваження через виборні органи, може від свого імені набувати майнових і 

особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в 

судах. 

8.2.Профспілка, її виборні органи діють ні підставі цього Положення в 

межахвизначених ним повноважень і відповідно до чинного законодавства. 

8.3.Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Профспілки, її організаційних 

ланок приймається зборами, які визначають порядок використання майна, що 

залишилось після ліквідації. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувало не менш як дві третини присутніх на зборах. 
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Згідно протоколу зборів первинної профспілкової організації працівників 

КВНЗ «Олександрійсьий коледж культури і мистецтв»  

№ 1 від «20» лютого 2019 року 

 

Обрано ревізійну комісію у складі:  
-Токовенко А.М. 

- Бутова Н.В.  

- Баннік О.В. 

 

до складу комісії по трудовим спорах обрано:  

-Токовенко А.В.  

- Чорна О.І. 

- Александрова Л.А.  

 

представників до складу комісії з соціального страхування: 

- Кулик В.А.  

- Бутова Н.В. 

- Чорна О.І  

 

уповноваженого  з  питань  охорони  праці:  

- Тараненко О.В. 

 

до складу комісії охорони праці та безпеки життєдіяльності :  

-Тараненко О.В.  

-Баннік О.В.  

-Кусик М.А.  

 

до складукомісії організаційної роботи:  

-Бутова Н.В.  

-Кусик М.А.  

-Ткаченко О.В.  

 

до профспілкового комітету обрано: 

 

- Бутова Н.В.  – заступник голови профкому, диспечер 

- Токовенко А.М. – секретар, бухгалтер 

- Баннік О.В. - викладач 

- Ткаченко О. В. - концертмейстер 

- Тараненко О.В. – викладач 

- Чорна О.І. - викладач 

- Александрова Л.А. - вихователь 

- Кусик М.А.– лаборант 

 

Головою профспілки обрано:  

Кулик Віту Анатоліївну 

 




