Звітна доповідь голови профкому
Зінаїди Борисової за 2015-2019 рр.
Шановні делегати!
Підведемо підсумки роботи профспілкового комітету та спільної роботи
нашого колективу за 2015-2019 роки.
В академії станом на 31.12.2019 рік налічується 1345 чоловік. На
профспілковому обліку перебувають 1100 членів профспілки:серед них— 945
жінок, молоді до 25 років — 260 чоловік. При профкомі працюють 3 профбюро:
медичного ф-ту, стоматологічного ф-ту, АГЧ.
Працюють постійно діючі комісії:
- з організаційної роботи; (Кузь Г. М., Полянська В. П., Піскун О.О.)
- з питань соціального страхування, медичного обслуговування та
громадського харчування; (Трибрат Т.А., Козак В. М., Косар Л. М.)
- комісія з питань культурно-масової, спортивної роботи та оздоровлення;
(Сидоренко Л. В., Мосягін В. П.)
- комісія по роботі з молоддю; (Драбовський В. С., Дубровіна О. В.,
Пилипенко Л .Б., Люблінська І. О., Золотарьова Е. В.)
- комісія по охороні праці та техніки безпеки; (Беляєв С. А., Шкурупій О.
А.)
- комісія з питань рівності прав жінок і чоловіків. Жіноча Рада; (Боровик
О.Б., Хавалкіна Л. М.)
- комісія з житлово-побутових питань, робота з ветеранами війни, праці;
(Лучицька Н. О., Лебедєв В. А. — голова Ради ветеранів)
- комісія по трудовим суперечкам; (Голова комісії — проф. Катеренчук І
.П.)
- секретар профкому — Прилуцька Н. І.
Заступники голови профкому —Беляєв С. А., Прилуцька Н. І.
Засідання профкому проходять 1 раз на місяць. Всього — 58 засідань.
-15 активів, проведені щорічні збори трудового колективу.

На засіданнях профкому були розглянуті питання:
- використання коштів профкому;
- хід та виконання умов колективного договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом зі змінами та доповненнями;
- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці,
техніки безпеки та протипожежної безпеки;
- оздоровлення дітей співробітників академії;
- надання грошової допомоги співробітникам;
- про результати перевірок Ревізійної комісії та ін.;
- підготовка до знаменних дат, фестивалів, концертів, новорічних свят,
проєктів професійної майстерності.
У вище зазначених обговореннях брали участь представники адміністрації
академії: ректор Ждан В.М., Катеренчук І.П., Потяженко М.М., Скрипник
І.М., Похилько В. І., Бойко З. Г., Антоненко О. І. та ін.
Робота профкому була спрямована на вирішення таких проблем
сьогодення:
- захист соціально-економічних прав та інтересів кожного співробітника;
- участь в вирішенні питань по охороні праці та ТБ;
- соціальних потреб малозабезпечених сімей, що задіяні або беруть участь
в АТО, учасників Другої Світової війни, ліквідаторів ЧАЄС, інвалідів.
Скрутні та тривожні події, що відбуваються в нашій державі, не залишили
байдужим жодного співробітника та студента. Волонтерська група під
керівництвом Ющенко Ю. П. відправили воїнам ООС теплий одяг, продукти
харчування (Литвиненко М. І., Кундій Ж. П.), тепловізор, нічні окуляри,
буржуйки та ін. Академії отримала Подяки від Національної гвардії України.
Всі напрямки роботи профкому відображені в колективному договорі.
Важливим напрямком в роботі профкому є надання соціальної допомоги
співробітникам.
За 5 років видатки склали:
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робота

робота
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Оздоровлення дітей
25 дітей на суму
15575

2016 р.

207732
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20 дітей на суму
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2017 р.

315997
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23дитини на

10000

суму16014
2018 р.

360885
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19 дітей на суму

2773

19905
2019 р.

443835

342196

20 дітей на суму
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25200
Всього:

1450237

1303061

28307

107 дітей на суму
89266

Важливу роботу здійснювала комісія із соціального страхування,
медичного обслуговування та оздоровлення.

(Трибрат Т. А., Козак В. М.,

Беляєв С. А.).
На перший погляд непомітна робота з обліку лікарняних листів та їх
протокольне оформлення. Між тим велика кількість їх припадає на зимовий
період. І це потребує часу для правильного їх ведення.
Роки

К-ть листів

За рахунок
академії

2016 р.

1062

5798000

2017 р.

1202

7800000

2018 р.

1128

916723

2019 р.

931

69310000

Всього

4323

83824723

Комісія із соціального страхування працює під керівництвом проректора з
науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти — Ігоря Скрипника.
Співробітники академії проходять медичний огляд на базі ПОКЛ ім. М. В.
Скліфосовського.
Співробітники, які тяжко і довготривало хворіють, отримують грошову
допомогу на оздоровлення і лікування.
Медичне обслуговування співробітників академії здійснюється також в
ПОКЛ у довіреного лікаря, сімейного лікаря та завідувачки медичного пункту
академії.
У 2019 році 99% співробітників академії пройшли медогляд та
флюорографічне обстеження. Це результати роботи Козак В. М., Беляєвої С. А.
та довіреного лікаря Світличної В. М. під керівництвом професора Ксенза І. В.
Тільки за 2019 рік надана медична допомога:
- студентам - 26768 особам;
- співробітникам - 5491;
- зроблено в/в -5724;
-зроблено в/м - 9273;
- зроблено п/к - 918;
- в/в капельно-197
За 2019 рік отримано 931 лікарняних листів. Оплата за рахунок академії
склала — 2929 днів — 693100,00 грн. За рахунок соцстраху — 2412850,00 грн.
При профкомі активно працює комісія по роботі з молоддю та відділ
культурно-освітньої діяльності (Зав. відділом Сидоренко Л. В., Дубровіна О.
В.,Драбовський В .С., Пилипенко Л .Б., Люблінська І. О., Золотарева Е. В.).
Спільна робота була спрямована на естетичне виховання студентської
молоді, розвиток національної культури і культур народів, представники яких
навчаються в академії.
Відділ культурно-освітньої діяльності об’єднує 20 колективів художньої
самодіяльності, 5 із яких має звання «Народний аматорський».

Чільне місце посідають творчі

колективи, учасниками

яких

є

співробітники та викладачі академії. Це народно-аматорський хор «Криниця»,
та ансамбль народного танцю «Візерунки», які успішно демонструють свою
професійну майстерність на мистецьких сценах міжнародних, Всеукраїнських
фестивалів, де отримали 29 дипломів: за 1 місце — 4-Гран Прі, Всеукраїнських
— 2, обласних — 23 1 та 2 ступенів.
Великою популярністю серед студентів, лікарів-інтернів користуються
регіональні конкурси професійної майстерності, присвячені «Всесвітньому дню
боротьби зі СНІДом», «Лікар-патріот-захисник України», різноманітні виставки
та ін.
Доброю традицією стало заохочування співробітників академії до
ознайомчих пізнавальних туристичних подорожей

видатними місцями

мальовничої України: м. Тростянець, садиба в Качанівці, місця козацької слави
- м. Чигирин та м. Батурин.
Одним із пріоритетних питань профкому є питання охорони праці та
протипожежної безпеки. Співробітники, які працюють зі шкідливими умовами
праці (574 особи), а також із забрудненими факторами (6 осіб) забезпечені
засобам індивідуального захисту. Постійно проводяться комплексні заходи по
покращенню умов праці в аудиторіях, навчальних класах, приміщеннях
книгосховищ,

центра

громадського

харчування,

оздоровчому

таборі

«Диканська дубрава», гуртожитках, спорткомплексі. Покращені умови праці та
техніки безпеки:

2018 рік
1.

Навчання з ОП та страхування власного

61996,00

транспорту
2.

Спец. одяг

128110,00

3.

Ремонт приміщень

891595,00

4.

Миючі засоби

72239,00

5.

Молоко

76320,00

Всього:

1230260,00
2019 рік

1.

Навчання з ОП та страхування власного

79752,00

транспорту
2.

Спец. одяг

2040,00

3.

Ремонт приміщень

1168552,00

4.

Миючі засоби

81033,00

Всього:

1331377,00

Але, на превеликий жаль, ще на високому рівні побутовий травматизм.
Його показники такі:
роки
випадків
Для
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2017 р.

2018 р.

2019 р.

25

34

41

23

покращення

умов

праці

працівники

академії

забезпечуються

спецодягом, миючими засобами та засобами індивідуального захисту.
Значний обсяг роботи виконала енергетична та сантехнічна служба за
рахунок запровадження енергоефективних технологій, поступово проведена
реконструкція системи опалення.
Комісія з питань рівності прав жінок і чоловіків, Жіноча рада (Боровик
О.Б., Хавалкіна Л. М.) здійснює контроль за дотриманням закону «Про працю»
та умов колективного договору. Своєчасно надаються додаткові відпустки, в
т.ч. багатодітним матерям, одиноким матерям, які мають дітей до18 років,
матерям, діти яких ідуть в 1 клас з 1 вересня, інвалідам II-III груп. Додаткові
відпустки на 3 дні надаються у випадках:
- народження дитини (батькові);
- шлюб працівника та ритуальних випадках.
Накази про заохочення працівників погоджуються з профспілковим
комітетом. Згідно з чинним законодавством здійснюється доплата в розмірі

10% працівникам, які використовують впродовж робочого дня дезинфікуючі
засоби.
В академії відсутня заборгованість по заробітній платі, яка виплачується
згідно доповнення до колективного договору 2 рази на місяць 15-16 та 30.31
числа кожного місяця.
На підставі наказу МОЗ України, Міністерства праці та соціальної
політики України №308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування оплати умов
праці…»

та

згідно

колективного

договору

проводиться

преміювання

працівників в межах економії фонду заробітної плати щороку згідно
«Положення про преміювання».
За період 2015-2019 рр. за поданням адміністрації та профкому
співробітники академії за високий професіоналізм, значний внесок та
досягнення в науково-педагогічній та науковій роботі нагороджені:
- Лауреат Державної премії України - 8 осіб;
- «Заслужений діяч науки і техніки України» — 7 осіб;
- «Заслужений лікар України» — 10 осіб;
- «Заслужений працівник охорони здоров’я — 1особа;
- «Заслужений працівників освіти — 2;
- «Заслужений раціоналізатор України — 1особа;
- Грамотою Верховної Ради України —10 осіб;
- Почесною грамотою МОЗ України — 3особи;
- Подяка МОЗ України — 4 особи;
- Почесною грамотою міських та обласних рівнів — 80 осіб;
- Відзнакою ректора — 42 особи.
Я не зупиняюсь на питаннях наукової, лікувальної роботи — вони
розглядаються на вчених радах, методичних конференціях. Як голова
профкому, я щиро вдячна адміністрації, ректорату, юридичному відділу за
плідну співпрацю та взаєморозуміння. Вдячна Обкому профспілки працівників
охорони здоров’я в наданні реальної допомоги співробітникам академії та
колективам художньої самодіяльності.

Хочу подякувати членам профкому за плідну та злагоджену роботу:
Потяженку М. М., Кузь Г.М., Полянській В.П., Соколовій Н. А., Сидоренко
Л.В., Лучицькій Н.О., Хавалкіній Л .М., Косар Л.М., Шкурупій О. А., Боровик
О. Б., Прилуцькій Н. І.
На завершення можу сказати, що в цей складний період, який переживає
кожна людина, є сім’ї, які особливо потребують допомоги від діючої
профспілкової організації та її уваги при зверненні.
Знаю і свої недоліки в роботі, думаю,що ви вкажете на них в своїх
виступах, щоб в подальшому їх не допускати.
У нас неординарний колектив, а я знаю кожного особисто, знаю дітей,
онуків, стан роботи кафедр та підрозділів, завжди намагаюсь у разі потреби
допомогти у вирішенні тих чи інших проблем..
Спасибі за Вашу доброзичливість, взаєморозуміння і просто за людяність.
Підтримуйте

наш

заклад

своєю

добросовісною

працею,

виконавчою

дисципліною, порядністю заради авторитету та престижу на регіональному і
республіканському рівні.
Дякую за увагу.
Голова профкому Борисова З. О.

