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Профбюро має право:
9.14. Направляти подання Стороні роботодавця про усунення порушень 

законодавства, умов Галузевої угоди та Договору, а при відмові усунути ці 
порушення оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб у суді.

9.15. Вносити пропозиції до відділу охорони праці Університету, Служби 
охорони праці Збройних Сил України та відділень Державної інспекції праці 
Міністерства праці та соціальної політики України, посадові особи яких мають право 
складати протоколи про адміністративні правопорушення й давати припис 
Роботодавцю про усунення порушень законодавства та вносити подання до суду для 
накладення стягнень.

9.16. Тлумачення окремих положень Договору здійснюється Сторонами, що 
його підписали.

9.17. Колективний договір підписаний у 2-х примірниках, які зберігаються у 
кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.
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