ЗВІТ ГОЛОВИ ПРОФБЮРО ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ ІРИНИ ТРЕМБУС
про виконання колективного договору за період
з квітня 2020 р. по квітень 2021 р.
За виняткових обставин, що склалися в країні внаслідок організації
протидії

поширенню

коронавірусу,

цьогорічний

звіт

проводиться

в

дистанційному режимі.
Профспілкова організація ІХФ об’єднує 5 профспілкових груп (4
кафедри: ХПСМ, МАХНВ, ТПЗА і Е та ТРП, а також адміністративногосподарчий відділ. На обліку в профспілковій організації ІХФ станом на
1 січня 2021 року перебуває 158 співробітників, що становить 97,5 % від
загальної кількості працівників факультету.
Варто зазначити, що минулий рік як і для факультету так і для всього
вузу був особливим. Викладачам і студентам довелося опановувати нові
методи та підходи навчання в умовах пандемії. Для здійснення освітнього
процесу викладачі факультету успішно проводять заняття з використанням
сучасних інтернет-технологій.
У зв'язку з оптимізацію програм освітньої діяльності на кафедрах та
відповідною акредитацією, яка буде проведена незалежним Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти, профспілковий комітет
факультету разом з керівництвом профкому університету відслідковуватиме
неухильне дотримання законодавства та соціальної справедливості при
розгляді питання скорочення співробітників або переведення їх на неповні
ставки. Особливу увагу варто приділити контролю за збереженням молоді та
найбільш рейтингових за міністерськими критеріями викладачів на повних
ставках посадових окладів НПП.
Колдоговірна компанія почалася на факультеті у січні поточного року,
коли було створено комісію для перевірки виконання діючого та укладення
нового Колективного договору. До складу комісії увійшли 10 представників
адміністрації та профспілки працівників, в тому числі 2 студенти.

Підбиваючи підсумки виконання положень колективного договору,
можна констатувати, що їх розділи в цілому виконані, про що свідчить
відповідний акт. Угода з охорони праці виконана частково. Невиконанні
пункти будуть перенесені до Угоди з охорони праці на наступний період.
Фінансування університету за захищеними статтями у 2020 році було
стабільним. Заробітна плата виплачувалася своєчасно і в повному обсязі.
Відповідно до Положення виплачувалися надбавки за наукові ступені та
вчені звання, а також за вислугу років.
На жаль діяльність профспілки, щодо реалізації соціального та
правового захисту, представлення інтересів працівників у комісіях та радах
університету, організацію культурно-масових та спортивно-масових заходів
і, звичайно ж, оздоровлення співробітників і членів їх родин здійснити в
умовах пандемії не вдалося.
Як відомо на факультет повертається частина профспілкових внесків
співробітників факультету. Відповідно до підвищення заробітної плати
зростають і ці суми. За звітний період всього було перераховано близько
287818 грн. профспілкових внесків, з яких 55 % повернуто на факультет
(158300 грн.).
Традиційно значна частина цих коштів витрачається на матеріальну
допомогу (_147250_ грн.) в загальному за рік матеріальну допомогу
отримали __87___ співробітників.
Як завжди діти співробітників віком до 14 років отримали новорічні
подарунки. Нині на обліку в профбюро ІХФ перебуває 41 дитина такого віку.
Крім того в у звітньому періоді була змога надати новорічні подарунки дітям
віком від 14 до 16 років.
Профспілковою організацією м. Києва та університету організовано
санітарно-курортне оздоровлення в санатарії «Червона калина» (серцевосудинна, нервова та дихальна системи, шлунково-кишковий тракт) та
санаторій «Жовтень» (знаходиться під Києвом, серцево-судинна, нервова
системи, реабілітація після хірургіцчних втручань). Профспілкова організація
компенсує 50 % вартості (20 % факультет + 30% інститут).

Співробітники факультету. Не дивлячись на пандемію, мали змогу
оздоровлюватися і відвідувати басейн і науково-педагогічний склад і
навчально-допоміжний персонал безкоштовно.
Підбиваючи підсумки зазначу, що профспілковий комітет при розгляді
реалізації Колективного договору за минулий період констатував, що
адміністрація факультету та адміністрації підрозділів дотримувалися його
положень, і тому рекомендує прийняти звіт декана ІХФ про виконання
положень Колективного договору факультету за період з квітня 2020 р. по
квітень 2021 р.
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