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Зразок заяви (вступ до профспілки)
* Заповнюється від руки
Голові ППО НУДПСУ
Кітченко М.І.
Від кого (Посада, відділ)
(П.І.Б.)
ЗАЯВА
Прошу прийняти мене до профспілкової організації працівників
Національного університету державної податкової служби України.
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності» прошу Вас, щомісячно утримувати з мого
доходу (заробітна плата, надбавка, премія тощо) членські
профспілкові внески в розмірах, визначених Статутом Профспілки,
протягом всього періоду моєї роботи в УДФСУ
та перераховувати їх, одночасно із здійсненням виплат, на рахунки
Профспілки у відповідності до Статуту.
Статут профспілкової організації підтримую.

Дата

+ Можливість отримання пільгових
путівок до санаторіїв, дитячих таборів;

Підпис
Додатково:
№ кабінету
Номер телефону
ПІБ, вік дітей

* Дотація на оздоровлення від профспілки у
літній оздоровчий сезон 2018 року становить
___грн./доба (від 7 до 14 діб) – для членів
профспілки та їх дітей віком до 14 років.
** Постійно оновлюються пропозиції щодо
місць відпочинку та оздоровлення;
P/OBMEN/ПРОФСПІЛКА…

+ Можливість брати участь у спортивних
заходах
(в УДФСУ є вільний доступ до занять у
спортзалі та тренажерному залі) для
оздоровлення та пропагування здорового
способу життя в т.ч. Спартакіади

+ Можливість приймати участь у
корпоративних
святах/конкурсах/акціях/заходах ;

Щороку УДФСУ відзначає День прцівника освіти,
День Святого Миколая, Новий рік, 8 Березня,
Великдень, День вишиванки, День Науки, День
Конституції, День бухгалтера, День Незалежності
України, День юриста, День Захисника України
(14 жовтня) та багато інших.

+ Участь у колективних туристичних
поїздках по Україні за пільговою
вартістю:

Зразок заяви (надання дотації на оздоровлення)
* Заповнюється від руки
Голові ППО П НУДПСУ

Кам”янецьПодільський

Умань

Кітченко М.І.
Від кого (Посада, відділ)

Межигір”я

(П.І.Б.)
ЗАЯВА
У зв'язку з самостійним придбанням путівки для оздоровлення у
___________________________(назва оздоровчого закладу) протягом
літнього сезону 201__ року прошу розглянути питання про надання
часткової компенсації вартості вказаної путівки (дотації).
Фактичний термін відпочинку - ____діб.
Дитина __________(ПІБ, вік) ____діб.
Суму дотації прошу перерахувати на мою банківську картку номер
___________________(16 цифр)

Коростень
Дата

Чоповичі

монастирі

Умань

Львів
* Знижка, яку забезпечує Профспілка
складає від 30 до 75% вартості туру
вихідного дня

Підпис
Необхідні додатки:
- Довідка з управління персоналу
про те, що Ви є нашим співробітником
- Документи, що підтверджують придбання
путівки або оплату проживання
на базі відпочинку/дитячому таборі
та ін. (корінець путівки, чек, довідка)
Номер телефону

+ Можливість отримати матеріальну
допомогу:

Зразок заяви (скрутне становище)
* Заповнюється від руки
Голові ППО П НУДПСУ

•У зв'язку з народженням
дитини – __________ грн.

Кітченко М.І.

•У зв'язку з одруженням (підготовкою до
весілля) – _________ грн.
•У зв'язку з втратою близької
людини – _________ грн.
•У зв'язку зі скрутним матеріальним
становищем (на лікування) – ________ грн.

Від кого (Посада, відділ)

(П.І.Б.)
ЗАЯВА
Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку
з _________________________________
Матеріальну допомогу прошу перерахувати на мою банківську
картку номер ___________________(16 цифр) або видати готівкою
(потрібне підкреслити)

Дата

Підпис

Необхідні додатки:
Копії документів що свідчать
про потребу у матеріальній допомозі.
Номер телефону

Зразок заяви (народження дитини)

+ Можливість користуватися
покращеними побутовими та
офісними благами :

* Заповнюється від руки
Голові ППО П НУДПСУ
Кітченко М.І.
Від кого (Посада, відділ)
(П.І.Б.)
ЗАЯВА
Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку
з народженням дитини.
Матеріальну допомогу прошу перерахувати на мою банківську
картку номер ___________________(16 цифр)

Дата

Підпис

Необхідні додатки:
Копія свідоцтва про народження.
Номер телефону

• В умовах обмеженого фінансування
деяких статей кошторису в УДФСУ,
профспілкова організація може сприяти в
фінансуванні тематичних заходів в ваших
структурних підрозділах.

+ Правовий захист (витяги із Статуту):
• Метою створення профспілки є здійснення
представництва та захисту трудових,
соціально-економічних прав та інтересів
членів профспілки, провадження відповідно
до чинного законодавства оздоровчої роботи.

• Профспілка здійснює громадський
контроль за дотриманням законодавства та
інших нормативних актів про працю, її оплату,
охорону праці та про житлове забезпечення,
сприяє підвищенню рівня соціальнопобутового обслуговування членів
профспілки.
•Профспілка направляє до органів
державної влади і управління вимоги,
пропозиції щодо прийняття змін або
скасування законів і нормативних актів, які
обмежують права та інтереси членів
профспілки; бере участь у розробленні та
здійсненні державної політики в галузі
трудових відносин, оплати праці, охорони
праці, соціального захисту та житловопобутового забезпечення.
Повний текст Статуту – на сайті ДФС
sfs.gov.ua

Зразок заяви (весілля)
* Заповнюється від руки
Голові ППО П НУДПСУ
Кітченко М.І.
Від кого (Посада, відділ)

(П.І.Б.)
ЗАЯВА
Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку
з одруженням (підготовкою до весілля).
Матеріальну допомогу прошу перерахувати на мою банківську
картку номер ___________________(16 цифр)

Дата

Підпис

Необхідні додатки:
Копія свідоцтва про одруження
Номер телефону

