
ЗВІТ ГОЛОВИ ПРОФБЮРО ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ ІРИНИ ТРЕМБУС  

про виконання колективного договору за період  

з квітня 2021 р. по квітень 2022 р. 

 

За виняткових обставин, що склалися в країні, в умовах дії правового 

режиму воєнного стану, 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 адміністративно-

господарчий відділ). На обліку в профспілковій організації ІХФ станом на 

1 січня 2022 року перебуває 165 співробітників, що становить 97,6 % від 

загальної кількості працівників факультету. На факультеті працює 89 жінок, 45 

ветеранів праці та 16 працівників молодших за 35 років. 

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. 

Але ще більш кардинально змінило життя тисячі наших студентів та 

співробітників Повномасштабне вторгнення РФ в Україну, які опинилися в 

окупації, під обстрілами чи вимушено виїхали зі своїх домівок. Тому 

університет був змушений припинити роботу протягом місяця, але вже з квітня 

вуз і в тому числі і наш факультет відновив свою роботу і студенти знову за 

своєю можливістю приступили до навчання. 

Підтримка Збройних Сил України 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» перерахував на потреби Збройних Сил 

України 1 мільйон гривень. Кошти було скеровано на спеціальний рахунок у 

Національному банку України. Це гроші профспілкової організації, 

акумульовані з профвнесків працівників університету. Профком КПІ ім. Ігоря 

Сікорського здійснив перерозподіл традиційних витрат, спрямувавши кошти на 

користь захисників і захисниць української державності та суверенітету. 



Рішення про підтримку українського війська було розглянуто та 

одностайно схвалено на засіданні Профкому університету 29 березня, а вже 

наступного дня кошти були переведенні до Нацбанку 

У зв'язку з дією воєнного стану, 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, або призупинення трудових відносин (У 

випадку не можливості продовжити трудову діяльність на умовах Конвенції, 

та з метою дотримання законодавства України, у тому числі уникнення дій, 

що сприяють вчиненню кримінального проступку передбаченого статтею 

1111Кримінального кодексу, працівники закладів освіти та державних органів, 

відповідно до статі 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в 

умовах воєнного стану» можуть ініціюватипризупинення дії трудового 

договору). 

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 2021 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 повному обємі в 

умовах пандемії не вдалося. Але не дивлячись на це працівники факультету 

скористалися пільговими путівками на базу відпочинку «Маяк» у кількості 12 

штук, відвідували вистави “Потрібен брехун”, яка відбулася 15 листопада 2021 

року та “Майже сімейна вечеря” - відбулася 20 листопада 2021 року. 

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 415506 грн. 

профспілкових внесків, з яких 55 % повернуто на факультет (228528,73 грн.).  

Традиційно значна частина цих коштів витрачається на матеріальну 

допомогу (_170940 грн.) в загальному за рік матеріальну допомогу отримали 

__102___ співробітники. Матеріальну допомогу отримали усі співробітники 

факультету, що перехворіли на СOVID. 

Як завжди діти співробітників віком до 14 років отримали новорічні 

подарунки. Нині на обліку в профбюро ІХФ перебуває 46 дітей такого віку. 

Крім того в у звітньому періоді була змога надати новорічні подарунки дітям 

віком від 14 до 16 років. Діти співробітників факультету мали змогу відвідувати 

вистави Національного цирку України “Дива Різдва 2022”, виставу 

“ЛУСКУНЧИК” у Театрі опери і балету для дітей та юнацтва та  виставу 

“Різдвяна рукавичка” у Київському Академічному театрі ляльок. 

Профспілковою організацією м. Києва та університету організовано 

санітарно-курортне оздоровлення в санатарії «Червона калина» (серцево-

судинна, 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.  

Під гаслом протесту проти підвищення тарифів на проїзд у громадському 

транспорті м. Києва 3 червня 2021 року в Центрі культури та мистецтв НТУУ 

“КПІ ім. Ігоря Сікорського” відбулися збори голів первинних профспілкових 

організацій закладів освіти міста Києва. 

Учасники поважного заходу схвалили резолюцію, в якій зокрема 

одностайно проголосували за проведення 15 червня 2021 року мирної 

громадської акції протесту біля виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) проти підвищення тарифів на проїзд у міському громадському 

транспорті столиці. 

7 червня 2021 року в інформаційному агентстві  УНІАН  відбулася 

пресконференція на тему: «Профспілкова позиція щодо ймовірного підвищення 

тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці». Організаторами 

виступила Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки 

України. 

Учасниками пресконференції стали Олександр Яцунь, голова Київської 

міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, Вікторія 

Соломінчук, юрисконсульт Київської міської організації Профспілки 

працівників освіти і науки України, Валентин Мельник голова Київської 

міської ради профспілок, Сергій Кубанський, голова Ради Київської міської 

Профспілки працівників охорони здоров’я.  

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. 

Голова профбюро ІХФ                                          Ірина ТРЕМБУС  


